КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 22.10.2015 № 57/VI-243
м. Краматорськ
Про внесення змін до Програми
природоохоронних
заходів,
що
фінансуються за рахунок коштів
міського
фонду
охорони
навколишнього
природного
середовища на 2015 рік, затвердженої
рішенням міської ради від 28.01.2015
№46/VI-13 (зі змінами)

Розглянувши клопотання КВП «Краматорська тепломережа» про внесення змін до
Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік, затвердженої рішенням міської
ради від 28.01.2015 №46/VI-13, враховуючи рекомендації Постійної комісії міської ради з
питань промисловості, транспорту та зв’язку, охорони навколишнього природного
середовища, розвитку середнього та малого бізнесу, побутового та торгового
обслуговування, керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного
середовища», постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,
Положенням про міський фонд охорони навколишнього природного середовища,
затвердженим рішенням міської ради від 30.05.2012 №17/VІ-10, ст.26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок
коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік,
затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2015 №46/VI-13, виклавши її у новій редакції
згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Румянцева О.М. – заступника
міського голови.

Секретар міської ради

К.О. Воробйова

Додаток
до рішення міської ради
22.10.2015 № 57/VI-243
Програма
природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2015 рік

№
п/п

Зміст заходу

1

2

1.

Завершення робіт з будівництва
централізованої системи
водовідведення на 1-м відділенні
радгоспу «Ясногорівський»

2.

Реконструкція системи
димовидалення котельні,
розташованої в житловому
будинку по вул. Свободи, 4 в
м. Краматорську

Запланована
Запланована
сума витрат на
сума витрат з
Головний
Відповідальний
реалізацію
міського
розпорядник
виконавець
заходу в
бюджету на
бюджетних
заходу
2015 р.,
2015 р.,
коштів
тис. грн.
тис. грн.
3
4
5
6
Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Управління
КВП
житлового та
«Краматорськи
124,2
124,2
комунального
й водоканал»
господарства
Охорона атмосферного повітря

170,0

170,0

Управління
житлового та
комунального
господарства

КВП
«Краматорська
тепломережа»

Примітка

7

Запобігання забруднення
ґрунту та підземних вод

Зменшення викидів в атмосферне
повітря

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів
3.

4.

Виконання заходів із
озеленення міста

1640,9

1640,9

Управління
житлового та
комунального
господарства

Озеленення міста, а саме
реконструкція парку культури та
відпочинку ім. Пушкіна в
м. Краматорськ, в т.ч. розробка
проектно-кошторисної
документації

15500,0

1000,0

Відділ культури і
туризму

Управління
житлового та
комунального
господарства;
КП «ДРУАС»

Капітальний ремонт зелених
насаджень. Висадка квітників.
Розробка проектно-кошторисної
документації. Придбання
посадкового матеріалу. Догляд за
наявними зеленими насадженнями

КП «Об’єднання
Виконання заходів із
парків культури озеленення міста. Розробка проектнота відпочинку»
кошторисної документації

1
5.

6.

7.

8.

9.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Продовження додатка

7
2
3
4
5
6
Озеленення міста, а саме
реконструкція парку культури та
КП «Об’єднання
Виконання заходів із
відпочинку ім. Леніна в м.
Відділ культури і
парків культури озеленення міста. Розробка проектно12500,0
1000,0
Краматорськ, в т.ч. розробка
туризму
та відпочинку»
кошторисної документації
проектно-кошторисної
документації
Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Управління
Придбання контейнерів для збору
житлового та
Покращення санітарного стану
КАТП-052810
750,0
750,0
твердих побутових відходів
комунального
міських територій
господарства
Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних
організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного
середовища
40,0
40,0
у тому числі:
Проведення заходів із пропаганди
Екологічне виховання
Виконком
Виконком
охорони навколишнього
20,0
20,0
населення
міської ради
міської ради
природного середовища
Управління
Управління
20,0
20,0
освіти
освіти
Проектні роботи «Реконструкція
системи знезараження стічної води
Управління
Забезпечення екологічної безпеки
КВП
на очисних спорудах з
житлового та
міста, усунення загрози виникнення
«Краматорськи
99,9
99,9
впровадженням електролізних
комунального
надзвичайної ситуації на хімічно
й водоканал»
установок з виробництва
господарства
небезпечному об’єкті
гіпохлориту натрію
Проектні роботи «Реконструкція
мереж водовідведення міста
Краматорська прокладанням
трубопроводів методом
горизонтального спрямованого
Управління
буріння»
КВП
Безпечне водовідведення,
житлового та
вул. Далекосхідна / вул.
«Краматорськи
запобігання забруднення ґрунту
27,5
27,5
комунального
Комсомольська
й водоканал»
стічними водами
господарства
вул. Гв. Кантемирівців
27,5
27,5
вул. Металургійна
27,4
27,4
(під трамвайними путями)
вул. Орджонікідзе / пров.
27,4
27,4
Слюсарний

1
9.5.
9.6.
9.7.
10.

2
вул. Орджонікідзе / вул.
Московська
вул. Вознесенського
вул. В. Садова, 84
Розробка проектно-кошторисної
документації та реконструкція
виробничого об'єкту на полігоні
ТПВ для установки термічних
утилізаторів біологічних та
медичних відходів в т.ч.:
розробка проектно-кошторисної
документації
реконструкція виробничого об'єкту
на полігоні ТПВ для установки
термічних утилізаторів
біологічних та медичних відходів
РАЗОМ:

Секретар міської ради

3

4

27,4

27,4

27,4
27,4

27,4
27,4

250,0

250,0

115,0

115,0

135,0

135,0

5
Управління
житлового та
комунального
господарства

Управління
житлового та
комунального
господарства

6

7 додатка
Продовження

КВП
«Краматорськи
й водоканал»

Безпечне водовідведення,
запобігання забруднення ґрунту
стічними водами

КАТП-052810

Покращення санітарного стану міста

5267,0

К.О. Воробйова

