
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від  04 квітня  2013 року                                                                              № 166 
 
 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради  
“Про затвердження основних напрямів  
захисту території міста від шкідливої  
дії ґрунтових вод  та заходів з оздоровлення  
водойм міста на період  2013-2015 років  
та прогноз до 2020 року” 
 
 

 Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування  в Україні», статтею 6, 19 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про 
затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного 
господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 
2021 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня                 
2011 року № 577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони 
навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки», виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  
 
 
 

В И Р І Ш И В : 
 
 
 
 

1. Погодити  проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
затвердження основних напрямів захисту території міста від шкідливої дії 
ґрунтових вод  та заходів з оздоровлення водойм міста на період  2013-2015 
років та прогноз до 2020 року ”, що додається.   
 2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської 
ради. 

3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови.  

 
 
Міський голова                                                                                           О.Саінсус 
 
 
 
 
Гненний 22 86 20 



                                                                        ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
04 квітня 2013 року   
№ 166 

 
                               Проект 

 
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від “___”_____________ 201__ року                    №_______ 
 
 
Про затвердження основних напрямів  
захисту території міста від шкідливої  
дії ґрунтових вод  та заходів з оздоровлення  
водойм міста на період  2013-2015 років  
та прогноз до 2020 року 

 
 
 
 
 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада  
 
 
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Затвердити основні напрями захисту території міста від шкідливої дії 
ґрунтових вод  та заходи з оздоровлення водойм міста на період  2013-2015 
років та прогноз до 2020 року, що додаються. 

2. Затвердити перелік водних об’єктів міста, які підлягають паспортизації з 
оцінкою впливу на навколишнє природне середовище, шляхом виготовлення 
робочих проектів на гідротехнічне розчищення, згідно з додатком 1. 

3. Затвердити хід реалізації заходів з захисту території міста від шкідливої 
дії ґрунтових вод  та заходи з оздоровлення водойм міста, згідно з додатком 2. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 
розвитку та першого заступника міського голови.  

 
 

Міський голова                                                                                           О.Саінсус 
 
 
 
 
Гненний 22 86 20 
 


