
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                                   

 
від "24"  січня 2023 року                                                                            № 22 

 

 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької  міської ради  

"Про звіт за 2022 рік щодо виконання  

Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2021–2023 роки" 

 

 

Керуючись статтями 143-144 Конституції  України, статтею 52 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1.Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради "Про звіт за 

2022 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2021–2023 роки", що додається. 

 

2.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити внесення проєкту рішення на розгляд 

міської ради. 

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Секретар міської ради                Олег КОЛЮКА  

 

 

 

 

 
Галина Негода 35 83 57 

 



      ПОГОДЖЕНО 

 

            Рішення Виконавчого комітету 

            Кропивницької міської ради  

            "24" січня 2023 року  № 22 

       

            Проєкт      

              

 

                   

  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

          Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «____»  __________  2023 року                                                     № ____ 

 

 

Про звіт за 2022 рік щодо виконання  

Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2021–2023 роки 

 

Керуючись  статтями   140, 146  Конституції України, статтею  26  Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Кропивницька міська рада                        

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома звіт за 2022 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2021–2023 роки, 

затвердженої  рішенням Кропивницької  міської ради від 02 лютого                     

2021 року  № 101,  (з урахуванням змін та доповнень), що додається. 

 

 

 

Секретар міської ради                Олег КОЛЮКА 
 

 

 
 

 

Галина Негода 35 83 57 

 

 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

      Рішення  Кропивницької міської ради 

                                                                   «____»  ________  2023 року  № _____ 

 

 

ЗВІТ 

за 2022 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2021–2023 роки  

 

Відповідно до  Програми  природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2021-2023 роки (далі – Програма),  затвердженої  рішенням Кропивницької  

міської ради від 02 лютого 2021 року № 101, (з урахуванням змін та 

доповнень), передбачено проведення заходів з охорони і раціонального 

використання природних рослинних ресурсів, стратегічної  екологічної 

оцінки, впровадження економічного механізму забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища, охорона атмосферного повітря, 

раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів та  охорона і раціональне використання земель.  

Програмою за рахунок  коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища було передбачено 954,6 тис. грн на реалізацію 

природоохоронних заходів місцевого значення. 

Протягом  2022 року на проведення заходів з охорони і раціонального 

використання природних рослинних ресурсів використано 694,02 тис. грн, в 

тому числі на ліквідацію наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 

використано 49,9 тис. грн. 

 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

Відповідно до звернень управління освіти Кропивницької міської ради                                 

та сформованого переліку об’єктів виконано роботи з  видалення  аварійних 

дерев у кількості 58 одиниць згідно з актами обстеження зелених                  

насаджень, що підлягають видаленню на територіях загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів, а саме: «Ліцей» «Науковий» корп.1                  

(вул. Юрія Коваленка, 9-а) та корп.2  (вул. Пацаєва, 2-а), Спеціальна                  

школа №1 (вул. Волкова, 26-б), ДНЗ № 14  (вул. Генерала Жадова, 21-а),            

ЗОШ № 1 корп. 1 (вул. Таврійська, 29/32), корп. 2 (вул. Преображенська,103),                      

ДНЗ № 52 (вул. Комарова,11), ДНЗ № 35 (вул. Сергія Сєнчева, 16-а),                       

ЗОШ № 31 (вул. Космонавта Попова, 11-а), ЗОШ № 37 (вул. Металургів, 22-а, 

смт. Нове), ДНЗ № 16 (вул. Металургів, 34-а, смт. Нове), ДНЗ №74                      

(вул. Металургів, 8-а, смт. Нове).  

Також, враховуючи пропозиції, виконано роботи з озеленення частини 

територій комунального закладу «Гімназія імені Олени Журливої» по                  

вул. Авіаційній, 64 та комунального закладу «Ліцей» «Науковий»  по                     

вул. Юрія Коваленка, 9-а.   

На вказаних об’єктах висаджено зелені насадження  - дерева та кущі                  

у кількості 249 одиниць відповідно до плану-схеми озеленення. 
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На виконання заходу з ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, 

вітровалів здійснено видалення  дерев (6 одиниць), які були пошкоджені та   

повалені в  наслідок  різкого погіршення погодних умов на території                    

ДНЗ № 47 ( по вул. Академіка Корольова, 29) та на території КП «ЖЕО 9»   

(по вул. Лінія10-а, буд.45). 
 

Для вирішення проблем виробничого комплексу,  зменшення викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, кількості відходів виробництва 

та споживання, що утворюються в процесі виробничої діяльності,                             

за власні кошти підприємствами міста протягом року проведено                    

відповідні природоохоронні заходи, а саме: 

акціонерним товариством «Ельворті»  здійснено  реконструкцію      

витяжної вентиляції зварювальних кабін зі встановленням фільтрів на суму 

5,47 тис. грн  та налагодження роботи газових пальників на малярних 

комплексах з метою кращого згоряння палива та зменшення викидів 

парникових газів  на суму 239,2 тис. грн; 

товариством з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський завод 

будівельних матеріалів № 1» виконано утеплення тунельних печей №1 на 

суму 800,0 тис. грн  та  зменшено об’єми захоронення відходів  на полігоні за 

рахунок сортування відходів і вилучення вторинної  сировини; 

приватним акціонерним товариством “Кропивницький ОЕЗ” здійснено 

заміну люмінесцентних ламп на світлодіодні на суму 58,1 тис. грн,  

проведення щорічного моніторингу якості ґрунтів в місцях тимчасового 

розміщення відходів на суму 0,9 тис. грн; 

товариством з обмежено відповідальністю “Придніпровський ОЕЗ” 

проведенно еколого-технологічну наладку паливної частини котлоагрегатів на 

суму 102,99 тис. грн; 

товариством з обмеженою відповідальністю “ОЕЗ ГРАДОЛІЯ” постійно 

здійснюється дотримання нормативів гранично допустимих викидів                           

в атмосферу  при роботі пилогазоочисного обладнання та установок,   

виконано  щорічний  технічний огляд, налагодження та перевірка на 

ефективність обладнання. 

 

 

 

Начальник управління  

земельних відносин  

та охорони навколишнього  

природного середовища                      Роман ЛУНГОЛ 
 

 

 

 

 

 

 


