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                       МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  ___ _________  2018 року                                                              № ____ 

 

Про звіт щодо виконання Програми  

природоохоронних заходів  
місцевого значення за 2017 рік 

 

Керуючись  статтями   140, 146  Конституції України, статтею  26  

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  Міська рада міста 
Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Взяти до відома звіт щодо виконання Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення  за  2017 рік, затвердженої  рішенням 

Кіровоградської міської ради  від 15.03.2017 № 846 (з урахуванням змін), що 

додається. 
 

 

 

Міський голова       А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Негода 32 29 74 



      

   Додаток   

   до рішення Міської ради  

   міста Кропивницького  

   від   __ ______ 2018 року 

   № ____ 

 

ЗВІТ 

щодо виконання Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення за 2017 рік 

 

 Відповідно до  Програми  природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2017 рік, яка затверджена рішенням Кіровоградської  міської 
ради від 15.03.2017 № 846 (з урахуванням змін), за рахунок  коштів фонду 

охорони навколишнього природного середовища передбачено  проведення 
заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів,  з охорони і 
раціонального використання природних рослинних ресурсів, збереження 
природно-заповідного фонду. 

Даною Програмою було передбачено на реалізацію природоохоронних 

заходів місцевого значення кошти у сумі  1380,7 тис. грн. 

Протягом  2017 року на проведення заходів з охорони і раціонального 

використання водних ресурсів використано 744,7 тис. грн, охорони і 
раціонального використання природних ресурсів - 616,0 тис. грн, збереження 
природно-заповідного фонду - 20,0 тис. грн.     

 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів: 
Виконано роботи з підтримання належного санітарного стану уздовж 

русла річки Інгул (по течії від мосту по вулиці Вокзальній  до вулиці 
Кримської) шляхом видалення порослі, очерету та трави. Також виконано  

роботи з видалення самосійних та порослевих дерев, які зростають або 

повалені у руслі річки  Інгул (по течії від мосту по вулиці Кропивницького до 

вулиці Кримської) відповідно до актів обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, на суму 652,3 тис. грн.  

Виконано комплекс робіт по упорядкуванню джерел на території міста, а 
саме  джерела  в районі  Озерна Балка (за ПАТ «Кіровоградолія») та 2-х 

джерел в районі Новомиколаївки (за  КЗ «Кіровоградська міська лікарня 
швидкої медичної допомоги»), на суму 92,4 тис. грн. 

 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів: 
 Відповідно до звернень управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького,  та сформованого переліку об’єктів, виконано комплекс 
робіт по здійсненню догляду за зеленими насадженнями та видаленню  

аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних навчальних 

закладів, на суму 616,0 тис. грн.  
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 Збереження природно-заповідного фонду:  

 Виконано захід зі збереження природного комплексу, а саме 
підготовлено обґрунтування необхідності створення об’єкта природно-

заповідного фонду, яке містить характеристику  природоохоронної,    
наукової, пізнавальної та культурної цінності території парку-пам'ятки 

садово-паркового мистецтва місцевого значення  «Козачий острів», на суму  
20,0 тис. грн.  

 

Для забезпечення стабільності  екологічної ситуації,  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: 
товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ»  на 

модернізацію  сортувальної лінії відходів витрачено  194,3   тис. грн на 
організацію ділянки по вермикомпостуванню відходів 
сільськогосподарського виробництва витрачено 85,0 тис. грн, укладено 

договір на виконання робіт по гасінню пожеж з територіальним підрозділом 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській 

області, відповідно до якого, у разі виникнення значних займань твердих 

побутових відходів, здійснюється виклик для їх гасіння на суму 12,0 тис. грн; 

публічним акціонерним товариством «Ельворті»  придбано  

евроконтейнери для роздільного збору відходів виробництва і споживання на 
суму 99,87 тис. грн та  здійснено реконструкцію системи витяжної вентиляції 
від зварювальних постів на суму 137,7 тис. грн. 

 

 

 

Начальник управління  
земельних відносин  

та охорони навколишнього  

природного середовища                      Р.Владов 


