
 
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 31.03.2021 №7/VIII-327 
м. Краматорськ 
 
 
Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів, що 

фінансуються за рахунок коштів 

міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2021 рік 
 

Розглянувши проект Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за 

рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, 

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. Затвердити Програму природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок 
коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік 
(додається). 

2. Контроль за виконанням даної Програми покласти на заступника міського голови за 

розподілом обов’язків. 
 
 
 
Міський голова         О.В. Гончаренко 
 



 

Додаток 
до рішення міської ради 

31.03.2021 №7/VIII- 327 
Програма 

природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду  
охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік  

 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Запланована 

сума витрат 

на реалізацію 

заходу в 

2021 р., 
тис. грн. 

Запланована 

сума витрат 

з міського 

ФОНПС на 

2021 р., 
тис. грн. 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів  
(ФОНПС) 

Відповідальний 

виконавець 

заходу 

Примітка 
(термін виконання заходу, 

ефект від реалізації заходу) 

1 2 4 5 6 7 8 
Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

1. 
Заходи з озеленення населених 

пунктів 
2 868,8 2 868,8 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства 

КП "ДРУАС" 
Придбання, висадка дерев, 

кущів, квітників та догляд за 

ними  

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

2. 

Придбання обладнання для збору 

побутових відходів, а саме 
контейнерів 0,5 м3 для 

роздільного збирання ТПВ  
 

1 543,73 1 543,73 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства 

КАТП-052810 
Придбання контейнерів 

ємністю 0,5 м3, 308 од. 
 



    Продовження додатку 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

3. 

Функціонування державної 

системи моніторингу 

навколишнього природного 

середовища  
 

60 60 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства 

Управління 

житлово-
комунального 

господарства 

Контроль забруднення 

атмосферного повітря та 

поверхневих вод, 10 
вимірювань 

 

4. 

Організація і здійснення робіт з 

екологічної освіти, спрямованих 

на виховання дітей та учнівської 

молоді 
 

50 50 
Управління 

освіти 
Управління  

освіти 

Організація виїзних екскурсій, 

проведення еко-тематичних 

конкурсів, 30 заходів  
 

 Разом по заходам 4522,53 4522,53    
 
 
 

Секретар міської  ради           І.І. Сташкевич 
 


