
   
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                                  

 
від "14 "  грудня  2021 року                                                            № 968 

 

 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької  міської ради  

"Про внесення змін та доповнень  

до Заходів щодо реалізації Програми  

природоохоронних заходів  

місцевого значення на 2021-2023 роки,   

затвердженої рішенням Кропивницької  
міської ради від 02 лютого 2021 року № 101" 

 

 

Керуючись статтями 143-144 Конституції  України,  підпунктом 1              

пункту  "а"  статті 27, 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 внесення 

змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2021-2023 роки,  затвердженої рішенням 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 101, що додається. 

 

2.Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кропивницької міської ради 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. 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

  

 

 
Галина Негода 35 83 57 



  

 ПОГОДЖЕНО 

 

            Рішення Виконавчого комітету 

            Кропивницької міської ради  

            "14" грудня 2021 року  № 968 

       

            Проєкт     

         

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

 

                      СЕСІЯ  ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

          Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «____»________  2021  року                                                             № _____  

 

Про внесення змін та доповнень до Заходів  

щодо реалізації  Програми природоохоронних  

заходів місцевого значення на 2021–2023 роки,  

затвердженої рішенням Кропивницької  
міської ради від 02 лютого 2021 року № 101 

 

 Керуючись пунктом 13 статті 91 Бюджетного кодексу України, 

пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні",  Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних                         

заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України                               

від 17 вересня  1996 року  № 1147, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням Кропивницької міської ради  від 02 лютого 2021року 

№ 101 «Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2021-2023 роки» (з урахуванням змін та доповнень, внесених 

рішенням Кропивницької міської ради   від 12 жовтня 2021 року № 832), та 

викласти їх в новій редакції (додаються). 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  

комісію міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 
власності, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів   ради О.Мосіна.  

 

 

Міський голова            Андрій РАЙКОВИЧ 

  
Галина Негода 35 83 57  



 

         

Додаток  

до рішення Кропивницької міської ради 

«_____»_________ 2021 року № _____ 

 

  19                 3серпня 2010 року даток  

 

 ЗАХОДИ 

  щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2021–2023 роки (нова редакція) 

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

Термін 

виконан- 

ня заходу

Джерела 

фінансу-

вання 

Загальна 

вартість, 

тис. грн на 

2021-2023 

роки 

 

 

Фінансове забезпечення за 

роками (тис. грн) 

Результат 

впровадження 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

 

1 Заходи з озеленення 

міста 

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

2021-

2023 

Бюджет 

громади 

2444,8 789,6 

 

650,0 1005,2 Захід здійснюється відповідно до 

клопотань управління освіти 

Кропивницької міської ради про  

виконання робіт з видалення аварійних 

дерев  та проведення озеленення         

на територіях закладів освіти 

 

Обласний 

бюджет 

500,0 - 500,0 - Екологічний запит  

про виділення коштів з обласного 

фонду охорони навколишнього 

природного середовища для здійснення 

фінансування природоохоронного 

заходу з метою проведення Дня 

довкілля (озеленення міста)  

 

 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Ліквідація наслідків 

буреломів, сніголомів, 

вітровалів  

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

2022-

2023 

Бюджет 

громади 

50,0 - 

 

50,0 - Прибирання дерев, які  повалені після 

наслідків різкого погіршення погодних 

умов на території міста  

 

Обласний 

бюджет 

5 412,3 - 5 412,3 - Екологічний запит  

про виділення коштів з обласного 

фонду охорони навколишнього 

природного середовища для здійснення 

фінансування природоохоронного 

заходу з метою прибирання повалених 

дерев та відновлення частини 

лісопарку Лелеківський   (в районі 
Солдатських ставків), які були зламані 
та повалені після наслідків різкого 

погіршення погодних умов, у вигляді 
дощу та сильного смерчу в місті 
17.10.2020 року 

 Всього: Бюджет 

громади 

2 494,8 789,6 

 

700,0 1 005,2  

Обласний 

бюджет 

5 912,3 - 5 912,3 -  

 Всього по розділу:  8407,1 789,6 6612,3 1005,2  

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів  

 

1 Забезпечення 

екологічно безпечного 

збирання, зберігання 

твердих побутових 

відходів 

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища  

2021 Бюджет 

громади 

501,1 501,1 

 

- - Впровадження заходів, спрямованих на 

підвищення екологічного рівня, а саме  

забезпечення  закладів освіти 

контейнерами для роздільного збору 

твердих побутових відходів з метою   

формування  правильної звички у дітей 

та молоді сортувати своє сміття заради  

майбутнього 

 

2 Заміна 

люмінесцентних ламп 

на світлодіодні 
 

ПРАТ 

“КРОПИВНИ-

ЦЬКИЙ ОЕЗ”,  

вул. Урожайна, 

буд. 30 

2021-

2023  

Власні кошти 

підприємства 

- 

 

- 

 

- - Зменшення впливу відходів на 

довкілля            



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Перехід                                

до використання  

світлодіодних  ламп 

замість 

ртутьвміщуючих.  

Зменшення об’ємів 

захоронення відходів  

на полігоні за рахунок 

сортування відходів і 
вилучення вторинної  
сировини 

 

ТОВ  “Кірово-

градський завод 

будівельних 

матеріалів №1”, 

вул. Генерала 

Родимцева,              

буд. 87 

 

2021-

2023 

Власні кошти 

підприємства 

- - - - Зменшення впливу відходів на 

довкілля            

 Всього: Бюджет 

громади 

501,1 501,1 

 

- -  

Власні кошти 

підприємства 

- - - -  

 Всього по розділу:  501,1 501,1 - -  

 

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 

 

1 Проведення  науково-

технічних  конфе-

ренцій  і  семінарів,  

організація виставок,  

фестивалів та інших 

заходів щодо про-

паганди охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, видання 

поліграфічної  
продукції з екологічної 
тематики,  створення 

бібліотек,  відеотек,  

фонотек тощо.  

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища 

2021-

2023 

Бюджет 

громади 

215,6 10,5 

 

205,1 - Розроблення Екологічного паспорту 

міста Кропивницького який буде 

містити   вичерпні дані про екологічну 

характеристики міста, про техногенне 

та інше навантаження та вплив  на 

основні компоненти довкілля, 

висвітлювати всі проблеми в цьому 

напрямку та ґрунтовний аналіз 
поточної ситуації відносно причин та 

шляхів вирішення екологічних 

проблем. 

Видання поліграфічної  
продукції з екологічної тематики 

 

 

  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Організація  

проведення  оцінки  

впливу  на  довкілля та  

стратегічної 
екологічної оцінки 

 

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони навко-

лишнього 

природного 

середовища 

2022 Бюджет 

громади 

49,5 - 49,5 - Захід здійснюється відповідно до  

листа департаменту з питань 

економічного розвитку Кропивницької 
міської ради  щодо проведення 

стратегічної екологічної оцінки 

проєкту Стратегія розвитку 

Кропивницької міської територіальної 
громади на період до 2030 року  

 Всього: Бюджет 

грамади 

265,1 10,5 254,6 -  

 Всього по розділу: 

 

 265,1 10,5 254,6 -  

Охорона атмосферного повітря 

 

1 Проведення 

налагоджувальних 

робіт на 

котлоагрегатах № 3 та 

№ 4  

ПРАТ 

“КРОПИВНИ-

ЦЬКИЙ ОЕЗ”,  

вул. Урожайна, 

буд. 30 

2021-

2023 

Власні кошти 

підприємства 

80,0 80,0 - - Зменшення викидів в атмосферне 

повітря 

 

2 Дотримання 

нормативів ГДВ в 

атмосферу  при роботі 
пилогазоочисного 

обладнання та 

установок,    щорічний  

технічний огляд, 

налагодження та 

перевірка на 

ефективність 

ТОВ “ ОЕЗ 

ГРАДОЛІЯ”,  

вул. 

Мурманська, 

буд. 37-г 

2021-

2023  

Власні кошти 

підприємства 

- 

 

- 

 

- - Зменшення викидів в атмосферне 

повітря 

 

3 Утеплення сушильного 

барабана, утеплення 

тунельних печей № 1 

та № 2      

 

ТОВ  

“Кіровоградсь-

кий завод 

будівельних 

матеріалів № 1”,  

вул. Генерала 

Родимцева,               

буд. 87 

 

2021-

2023 

Власні кошти 

підприємства 

- - - - Зменшення використання кількості 
палива на випал цегли, зменшення 

викидів забруднюючих речовин  в 

атмосферне повітря 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Реконструкція та 

сервісне обслуго-

вування систем 

вентиляції малярних 

комплексів та 

зварювальних 

дільниць, встано-

влення фільтрів  

ПАТ “Ельворті”,  

вул. Євгена 

Чикаленка,  

буд. 1 

 

2021 Власні кошти 

підприємства 

1760,0 360,0 1400,0 - Зменшення викидів в атмосферне 

повітря 

 

4 Проведення еколого-

технологічної наладки 

паливної частини 

котлоагрегатів, 

калібрування та 

впровадження 

оптимізації кількості 
палива, кисню та газів 

ТОВ “ ПРИДНІ-
ПРОВСЬКИЙ 

ОЛІЙНОЕКСТ-

РАКЦІЙНИЙ 

ЗАВОД”,  

вул. 

Мурманська, 

буд. 53 

2021-

2023  

Власні кошти 

підприємства 

- 

 

- 

 

- - Скорочення  викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

 

6 Проведення 

виробничо-

лабораторного 

контролю за викидами 

забруднюючих 

речовин в атмосферу 

від стаціонарних 

джерел викидів 

 

ПАТ “Ельворті”,  

вул. Євгена 

Чикаленка, буд. 

1 

 

2021 Власні кошти 

підприємства 

21,0 10,0 11,0 - Зменшення викидів в атмосферне 

повітря 

 

7 Налагодження роботи 

газових пальників на 

малярних комплексах з 
метою кращого 

згоряння палива та 

зменшення викидів 

парникових газів  

 

ПАТ “Ельворті”,  

вул. Євгена 

Чикаленка, буд. 

1 

 

2021 Власні кошти 

підприємства 

340,0 240,0 100,0 - Зменшення викидів в атмосферне 

повітря 

 

 Всього: Власні кошти 

підприємства 

 

2201,0 690,0 1511,0 -  

  

Всього по розділу: 

 2201,0 690,0 1511,0 -  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Охорона і раціональне використання земель 

 

1 Проведення щорічного 

моніторингу якості 
ґрунтів в місцях 

тимчасового 

розміщення відходів 

 

ПРАТ 

“КРОПИВНИ-

ЦЬКИЙ ОЕЗ”,  

вул. Урожайна, 

30 

2021-

2023  

Власні кошти 

підприємства 

- 

 

- 

 

- - Спостереження за станом довкілля та 

дотримання вимог природоохоронного 

законодавства  

 Всього: Власні кошти 

підприємства 
- - - -  

 Всього по розділу:  - - - -  
 Всього:  Бюджет 

громади 

3261,0 1301,2 954,6 1005,2  

Обласний 

бюджет 

5 912,3 - 5 912,3 -  

Власні кошти 

підприємства 

2201,0 690,0 1511,0 -  

 Разом за  Програмою  2021-2023 роки:  11 374,3 1991,2 8 377,9 1005,2  

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин  

та охорони  навколишнього природного середовища        Роман ЛУНГОЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


