РІШЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________ СЕСІЇ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
від ___ грудня 2021 року

№ _____
м. Олександрія

Про
затвердження
Програми
охорони
навколишнього
природного
середовища
Олександрійської
територіальної
громади на 2022-2025 роки
Відповідно до ст. 26, пп. 1 п. а) ч. 1 ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», враховуючи рішення
виконавчого комітету міської ради від ___.12.2021 № ______ та висновки постійних комісій
міської ради,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища
Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки та план заходів з реалізації
Програми (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань
економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціальноекономічного розвитку, з питань комунальної власності, житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури, будівництва та раціонального використання
природних ресурсів та на першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Гугленка Ю.О.

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від «__»____ 2021 року № __
Програма
охорони навколишнього природного середовища Олександрійської територіальної
громади на 2022-2025 роки
1. Загальні положення
Програма охорони навколишнього природного середовища Олександрійської
територіальної громади на 2022-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», рішення обласної
ради від 30 березня 2021 року № 86 «Про затвердження Комплексної програми охорони
навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2021-2025 роки».
Підставою для розроблення Програми є існування ряду проблем місцевого рівня,
розв’язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій
виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та населення міста.
2. Мета Програми
Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля,
проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації і координації заходів
щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки,
раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту життя і здоров’я
мешканців міста від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього
природного середовища.
Екологічна ситуація на території Олександрійської територіальної громади
характеризується відносною стабільністю показників, однак багато проблем потребують
вирішення:
1. Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів населенням у посадках,
вільних від забудови, та інших місцях є суттєвим чинником негативного впливу на земельні,
водні та лісові ресурси міста і здоров’я людей.
Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних
доріг, в лісонасадженнях та поблизу водоймищ, у зоні житлової забудови є одним із
потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому
природному середовищу та підлягають утилізації.
Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природного середовища на
території міста є організація робіт по ліквідації стихійних сміттєзвалищ.
2. Стан озеленення на території міста потребує подальшого розширення та
коригування.
Зелені насадження вздовж вулиць міста складають переважно тополі, липи, клени та
акації, висаджені в 50-70 - х роках ХХ століття, досягли вікової межі і потребують негайної
заміни в зв’язку із тим, що більшість із них фаутні, заражені омелою, знаходяться в
аварійному стані та загрожують безпеці людей, будівель і автотранспорту.
Розвиток зеленого господарства міста виконується переважно за рахунок створення
локальних зелених зон, паркових насаджень, скверів, фруктових садів на присадибних
ділянках та прибудинкових територіях малоповерхової забудови.
Актуальним аспектом сьогодення є забезпечення догляду зелених насаджень на
прибудинкових територіях житлових масивів, впродовж вулиць і доріг міста.
3. Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього
природного середовища. Стан забруднення атмосфери в місті Олександрії по пилу у 2021
року перевищували ГДК в 1,4 рази тому зменшення забруднення атмосферного повітря
вкрай необхідний.

3
4 Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану водоймищ. Щорічне зменшення рівня води у річках, зникнення води у
колодязях гостро відчуваються в останні роки..
5. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.
Придбання обладнання та машин для збору, транспортування та складування побутових
відходів, що призведе до покращення стану благоустрою.
Саме для вирішення цих завдань розроблена програма охорони навколишнього
природного середовища в м. Олександрії на 2021-2025 роки.
3. Основні завдання Програми
Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території міста, основними
завданнями програми є охорона навколишнього природного середовища, пріоритетними
напрямками екологічної політики міської ради є:
1. Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод.
2. Покращення санітарно-екологічного та гідрологічного стану водних об’єктів.
3. Створення безпечних умов для життя і здоров’я населення.
4. Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного
повітря.
5. Охорона земель і ґрунтів від водної ерозії та інших видів деградації.
6. Озеленення та благоустрій території міста.
7. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
8. Створення системи екологічної освіти та інформування населення про стан
навколишнього природного середовища.
4. Очікувані результати заходів Програми
Реалізація передбачених Програмою природоохоронних заходів забезпечить:
1. Мобілізацію матеріальних та фінансових ресурсів, координацію заходів
виконавчих органів міської ради та господарчих суб’єктів, залучення громадськості до
природоохоронних дій через екологічне інформування та освіту населення.
2. Перехід до системи інтегрованого та збалансованого управління у сфері
використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного
середовища та екологічної безпеки території.
3. Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.
4. Поліпшення якості поверхневих вод.
5. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.
6. Зниження інтенсивності водної ерозії та інших видів деградації земель.
7. Поліпшення стану зеленого господарства міста.
8. Створення ефективної системи екологічної освіти та інформування населення з
питань охорони навколишнього природного середовища.
9. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища.
5. Джерела фінансування заходів Програми
Основним джерелом фінансування заходів Програми є бюджет Олександрійської
територіальної громади, державний, обласний бюджети, та інші джерела фінансування, не
заборонені чинним законодавством.

План
заходів з реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища
Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки
№
з/п

Зміст заходу

1

2

1

Створення водоохоронних зон з
комплексом санітарних та інших
заходів, спрямованих на
запобігання забрудненню,
засміченню та виснаженню водних
ресурсів .

Заходи з охорони підземних вод
та ліквідації джерел їх
забруднення. Проведення
лабораторних досліджень
підземних вод біля МВВ звалищ
твердих побутових відходів
Олександрійської ОТГ.

Реконструкція або ліквідація
фільтруючих накопичувачів
стічних вод з метою
відвернення чи припинення
забруднення підземних і
поверхневих вод.

Орієнтовний обсяг фінансування
(вартість) за роками, тис. грн.
2022
2023
2024
2025
3
4
5
7
8
9
10
1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Управління
житлово –
комунального
господарства,
архітектури та
Бюджет
містобудування
територіальної
700,00
100,00
150,00
200,00 250,00
міської ради
громади
(УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради)
УЖКГ,
Бюджет
архітектури та
територіальної
100,00
25,00
25,00
25,00
25,00
містобудування
громади
міської ради
Підприємства,
Підприємства,
установи,
установи,
організації, що
організації та
утримують МВВ
80,00
20,00
20,00
20,00
20,00
інші джерела не
звалищ твердих
заборонені
побутових
законодавством
відходів
Виконавці

УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради

Джерела
фінансування

Бюджет
територіальної
громади

Загальна
вартість

800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Примітка

10

5
Роботи, пов'язані з поліпшенням
технічного стану та благоустрою
водойм.
Заходи щодо відновлення і
підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та
санітарного стану річок Березівка
та Інгулець в межах міста
Олександрії, а також заходи для
боротьби з шкідливою дією вод
(біологічна меліорація водних
об'єктів, винесення
водоохоронних зон в натуру,
упорядкування
джерел, очищення русел від
дерев, що потрапили до них
внаслідок проходження весняних
повеней, будівництво
протиповеневих водосховищ і
дамб тощо).
Установлення та реконструкція
обладнання для очищення
газопилового потоку від
забруднюючих речовин хімічного
та біологічного походження, що
викидаються в атмосферне
повітря, та зниження рівня
впливу фізичних і біологічних
факторів на атмосферне
повітря; організація виробництва
та застосування матеріалів,
використання методів та
впровадження технологій, що

УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради
Державне
агентство водних
ресурсів
України.
Регіональний
офіс водних
ресурсів у
Кіровоградській
області

УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради

Бюджет
територіальної
громади

1100,00

Державний,
обласний
бюджети

17600,00

Бюджет
територіальної
громади

800,00

200,00

250,00

300,00

350,00
Відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного
режиму та
санітарного
стану річки
Березівка в
межах міста
Олександрії

10000,00 7600,00

200,00

2. Заходи з охорони атмосферного повітря
Підприємства,
установи,
організації, що
мають дозвіл на
Підприємства,
викиди
установи,
забруднюючих
організації та
речовин в
інші джерела не
атмосферне
заборонені
повітря
законодавством

200,00

200,00

200,00

6
забезпечують запобігання
виникненню, зниження рівня
впливу чи усунення факторів
забруднення атмосферного
повітря.
Будівництво, розширення та
реконструкція протиерозійних,
берегозакріплювальних,
протизсувних, протиобвальних,
протилавинних і протиселевих
споруд, а також проведення
заходів з захисту від підтоплення і
затоплення,
направлених на запобігання
розвитку небезпечних
геологічних процесів, усуненню
або зниженню до допустимого
рівня їх негативного впливу на
території і об'єкти. Проведення
заходів щодо хімічної меліорації
ґрунтів.
Рекультивація порушених земель
та використання родючого шару
ґрунту під час проведення робіт,
пов'язаних із порушенням земель.
Рекультивація територій
полігонів твердих побутових
відходів.
Здійснення заходів для очищення,
відновлення забруднених земель,
а також земель, засмічених
промисловими, побутовими та
іншими відходами. Ліквідація

3. Охорона і раціональне використання земель
УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради

УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради
УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради
УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради

Бюджет
територіальної
громади

800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Бюджет
територіальної
громади

800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Бюджет
територіальної
громади

В межах
надходжен
ня коштів

Бюджет
територіальної
громади

1100,00

250,00

250,00

300,00

300,00

7
несанкціонованих сміттєзвалищ
Проведення обстеження ґрунтів.
Проведення лабораторних
досліджень ґрунту МВВ звалищ
твердих побутових відходів
Олександрійської ОТГ

УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради

Бюджет
територіальної
громади

100,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Підприємства,
установи,
організації, що
утримують
МВВ звалищ
твердих
побутових
відходів

Підприємства,
установи,
організації що
утримують МВВ

80,00

20,00

20,00

20,00

20,00

4. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів
Ліквідація наслідків буреломів,
сніголомів, вітровалів.

Заходи з озеленення населених
пунктів.

УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради
УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради

Бюджет
територіальної
громади

1100,00

200,00

300,00

300,00

300,00

Бюджет
територіальної
громади

1550,00

350,00

400,00

400,00

400,00

50,00

50,00

5. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу
Будівництво та облаштування
притулків для утримання
безпритульних тварин

Будівництво, технічне
переобладнання і реконструкція
сміттєпереробних і
сміттєспалювальних заводів.

УЖКГ,
Бюджет
архітектури та
територіальної
200,00
50,00
містобудування
громади
міської ради
6. Раціональне використання і зберігання
відходів виробництва і побутових відходів
УЖКГ,
Бюджет
В межах
архітектури та
територіальної надходжен
містобудування
громади
ня коштів
міської ради

50,00
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Придбання обладнання та
машин для збору,
транспортування, складування
побутових,
сільськогосподарських і
промислових відходів
виробництва, відходів
розчищення зелених насаджень.

УЖКГ,
архітектури та
містобудування
міської ради

Державний,
обласний
бюджети

24000,00

8000,00 8000,00

8000,00

Бюджет
територіальної
громади

12000,00

4000,00 4000,00

4000,00

Придбання
10 сміттєвозів,
600 контейнерів,
100 контейнерів
для негабаритного
сміття (В рамках
співфінансування)

7. Інформація і освіта
Проведення науково-технічних
конференцій і семінарів,
організація виставок, фестивалів
та інших заходів щодо пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища, видання
поліграфічної продукції з
екологічної тематики, створення
бібліотек, відеотек, фонотек тощо.

Разом:

Секретар міської ради

Управління
освіти міської
ради
Управління
інформаційної
політики та
цифрової
трансформації
міської ради

Бюджет
територіальної
громади

Державний,
обласний
бюджети
Бюджет
територіальної
громади

В межах
надходжен
ня коштів

41600,00

21150,00

18000,00 15600,00 8000,00

6000,00

6250,00

6400,00 2500,00

Вікторія КОСЯК

