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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

          Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від "____" ____________  2021  року                                                      № ______  

 

 

Про звіт за 2020 рік щодо виконання  

Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2018-2020 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 2020 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, 

затвердженої  рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 

№ 1429  (з урахуванням змін та доповнень), що додається. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Галина Негода 35 83 57 



 Додаток       

 Рішення  Кропивницької 

 міської ради 

                                                                         "___" ________  2021 року № ____ 

 

ЗВІТ 

за 2020 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2018-2020 роки  

 

 Відповідно до  Програми  природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки,  затвердженої  рішенням Міської ради                         

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 (з урахуванням змін                            

та доповнень), 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, раціональне використання і зберігання 

відходів виробництва і побутових відходів, наука, інформація і освіта, 

підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, 

організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій 

природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму 

забезпечення охорони навколишнього природного середовища.  

Даною Програмою було передбачено на реалізацію природоохоронних 

заходів місцевого значення кошти у сумі  1559,9 тис. грн. 

Протягом  2020 року на проведення заходів з охорони і раціонального 

використання водних ресурсів використано 219,3 тис. грн, охорони і 

раціонального використання природних рослинних ресурсів використано 

512,5 тис. грн, раціональне використання і зберігання відходів виробництва і 

побутових відходів використано 748,9 тис. грн,  інформація з охорони 

навколишнього природного середовища  використано 45,0 тис. грн. 

 

      Охорона і раціональне використання водних ресурсів: 

Відповідно до звернення Головного управління житлово-комунального 

господарства  міської ради   про проведення заходів  з оздоровлення  р. Інгул 

в межах міста Кропивницького, а саме в центральній частині  міста, виконано 

роботи з підтримання належного санітарного стану русла р. Інгул вздовж 

обвідного каналу в районі проспекту Винниченка  та парка «Козачий острів» 

шляхом видалення порослі, очерету, трави та видалення самосійних та 

порослевих дерев, які зростають у руслі.   

 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів: 

Відповідно до звернень управління освіти міської ради                                 

та сформованого переліку об’єктів виконано комплекс робіт по                  

видаленню  аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів, а саме:    ЗОШ № 23  (вул. Івана Франка, буд. 18),  ДНЗ  
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№ 48  "Журавочка" (вул. Академіка Тамма, буд. 27) , ДНЗ № 69 "Кристалик"                     

(с. Гірниче, вул. Лінія, 10-а, буд.1), КЗ НВО ЗОШ № 25 (вул. Леваневського, 

буд. 2-б), НВО ЗОШ № 19  (вул. Волкова, буд. 24),  ДНЗ № 19 «Дзвіночок»   

(вул. Бобринецький шлях, буд. 2),  ДНЗ № 14 «Калинка»,   (вул. Генерала 

Жадова, буд. 21-а),  НВО ЗОШ № 33 (вул. Микитенка, буд. 35/21), КЗ НВО 

ДНЗ «Вікторія-П» (вул. Євгена Тельнова, буд.20),  КЗ «НВО»  № 31                     

(вул. Космонавта Попова, буд. 11-а),  КЗ "Завадівська гімназія" (вул. Павла 

Луньова, буд. 9), КЗ "НВО Науковий ліцей"  (вул. Юрія Коваленка, буд. 9-а), 

КЗ "Дитячий будинок" "Наш дім" (вул. Академіка Тамма, буд. 4-а). 

 Також, враховуючи пропозиції ДНЗ № 60 "Ягідка" (вул. Андрія 

Матвієнка,  буд. 53), НВО ЗОШ  № 33 (вул. Микитенка, буд. 35/21) виконано 

роботи з озеленення територій дошкільних навчальних закладів відповідно 

до планів-схем озеленення. 

 

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів  

Стосовно раціонального використання і зберігання відходів виробництва 

і побутових відходів враховано клопотання  управління освіти  міської ради з 

забезпечення збирання, зберігання твердих побутових відходів на території 

закладів освіти.  

Забезпечення  закладів освіти контейнерами для роздільного збору 

твердих побутових відходів (у тому числі  комплекти наклейок з написом 

правильного сортування сміття для кожного окремого виду сортування) 

розпочато в 2020 року та  планується завершити протягом 2021 року.  

 Впровадження технології роздільного збирання твердих побутових 

відходів матиме екологічне, економічне та соціальне  значення. Цей  процес 

має стати не  короткостроковою кампанією, а мусить бути послідовним, 

досконало організованим і, головне, безперервним. Саме таку функцію 

можуть взяти на себе заклади освіти, таким чином  можна забезпечити, як 

теоретичний бік (озброєння знаннями), так і практичний (створити умови для 

роздільного збору сміття). 

 

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, 

стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у 

діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, 

впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища. 

Виконано захід з  видання поліграфічної продукції з екологічної 

тематики, а саме на корпуси контейнерів для роздільного збору твердих 

побутових відходів, що встановлюватимуться в закладах освіти міста, 

виготовлено  наклейки з написом «ПАПІР», «СКЛО», «МЕТАЛ» та 

«ПЛАСТИК», а також  наклейка з інформацією правильного сортування  

сміття. 
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Для вирішення проблем екологічного характеру виробничого 

комплексу,  зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, кількості відходів виробництва та споживання, що утворюються в 

процесі виробничої діяльності, за власні кошти акціонерним товариством 

«Ельворті»  протягом року проведено відповідні природоохоронні заходи, а 

саме за рахунок роздільного збору відходів вилучену вторсировину передано 

на утилізацію (відходи паперу та картону-12 т, полімерів-5т),  проведено 

виробничо-лабораторний контроль за викидами забруднюючих речовин  в 

атмосферу від стаціонарних джерел викидів на суму 4,4 тис. грн  та  

здійснено реконструкцію системи витяжної вентиляції від зварювальних 

кабін, вентиляції від печей термообробки, модернізацію системи вентиляції 

малярного комплексу на суму 384,4 тис. грн.   

 

Начальник управління  

земельних відносин  

та охорони навколишнього  

природного середовища                      Олег ВОВЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


