
Додаток № 9

до рішення міської ради

від 26.09.2019 № 7/69-2

обласного  

бюджету

міський 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.      ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

4.2.5 Усувати еколо-

гічні загрози, в тому

числі які виникли

внаслідок проведен-

ня АТО
1

Проведення  

інвентаризації викидів 

забруднюючих речовин 

на ПАТ«ШУ 

«Покровське» (п. 23 

постанови КМУ від 

17.09.1996 р. № 1147

2019
м. Покровськ, ПАТ 

«ШУ  «Покровське»
29,0 29,0

кількість звітів з 

інфентаризації 

джерел викидів, од 

8 звітів

Разом 29,0 29,0

1 Заходи з озеленення смт. 

Шевченко, а саме: 

проведення інвентаризації 

зелених насаджень (п.47 

постанови КМУ від 

17.09.1996 р. № 1147 із 

змінами та 

доповненнями)

2019
смт.Шевченко, селищна 

рада смт.Шевченко
13,4 13,4

обстежена земельна 

ділянка площею, га. 

Підготовлено 

паспорт об'єкта 

зеленого 

господарства, 

кількість.

Площа - 2,9 га, 

1 паспорт 

зеленого 

господарства

2

Проведення 

інвентаризації зелених 

насаджень м. Покровська 

(п. 47 постанови КМУ від 

17.09.1996 р. № 1147 із 

змінами та 

доповненнями)

2019

м. Покровськ, КП 

"Управління міського 

господарства"
28,12 28,12

обстежена земельна 

ділянка площею, га. 

Підготовлено 

паспорти об'єктів 

зеленого 

господарства, 

кількість.

Площа - 4,731 

га, 3 паспорти 

зеленого 

господарства

Виконавець

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

Витрати на реалізацію, тис.грн.

Держав-

ного 

бюджету

найменування 

показника

 3.1.24. Охорона навколишнього природного середовища

у тому числі за рахунок коштів:

Очікувані екологічні 

результати 

Ціль 4. Робудова безпечного суспільства 

значення 

показника

             4. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ, РЕСУРСІВ ТВАРИННОГО СВІТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ.

4.2.5 Усувати еколо-

гічні загрози, в тому 

числі які виникли 

внаслідок проведен-

ня АТО

3.1. Заходи щодо забезпечення виконання завдань розділу 3.1.24. "Охорона навколишнього природного середовища"

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до 2020 року 

або стратегії 

розвитку міста 

(району, ОТГ)

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 
Всього інших 

джерел 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3

Заходи з озеленення 

міста, а саме створення 

зелених насаджень у 

північній частині м. 

Покровськ (п. 47 

постанови КМУ від 

17.09.1996 р. № 1147 із 

змінами та 

доповненнями)

2019

 м. Покровськ, Житлово 

комунальний відділ; КП 

"Управління міського 

господарства"; КП 

"Покровськводоканал" 

650,00 650,00

Створено зелених 

насаджень на площі, 

га

площа 50 га

Разом 691,52 0,00 650,00 41,52 0,00 0,00

1

Придбання обладнання 

для збору твердих 

побутових відходів в смт. 

Шевченко, а саме 

контейнерів (п. 68 

постанови КМУ від 

17.09.1996 р. № 1147 із 

змінами та 

доповненнями)

2019

смт. Шевченко, 

селищна рада смт. 

Шевченко

99,8 99,8

забезпечення 

повного збирання 

ТПВ, придбання 

контейнерів ємністю 

1,1 м3, од.

11 од.

2

Придбання обладнання 

для збору твердих 

побутових відходів в м. 

Покровськ, а саме 

контейнерів (п. 68 

постанови КМУ від 

17.09.1996 р. № 1147 із 

змінами та 

доповненнями)

2019

м. Покровськ, КП 

"Управління міського 

господарства"
148,5 148,5

забезпечення 

повного збирання 

ТПВ, придбання 

контейнерів ємністю 

1,1 м3, од.

16 од.

3

Будівництво споруд  для 

збору побутових відходів, а 

саме контейнерні 

майданчики

2019

м.Покровськ ЖКВ 

Покровської міської 

ради,  КП "Управління 

міського господарства"

87,5 87,5

Забезпечення екологічно-

безпечного поводження з 

відхдами, побудовано 

майданчиків площею 8 

м2, од.

35 од.

Разом 335,8 335,8 0,0

1

Розроблення схеми 

санітарного очищення міста 

Родинське (п.78 постанови 

КМУ від 17 вересня 1996 р. 

№1147 із змінами та 

доповненнями)

2019
м. Родинське, 

Родинська міська рада
90,0 90,0

розроблена схема 

санітарного 

очищення міста, 

од.

1 од.

4.2.5 Усувати 

екологічні загрози, в 

тому числі які 

виникли внаслідок 

проведення АТО

6. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ, ОСВІТА ТА МОНІТОРИНГ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.

5. РАЦІОНАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ.

4.2.5 Усувати еколо-

гічні загрози, в тому 

числі які виникли 

внаслідок проведен-

ня АТО

4.2.5 Усувати еколо-

гічні загрози, в тому 

числі які виникли 

внаслідок проведен-

ня АТО



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

Функціонування державної 

системи моніторингу 

навколишнього природного 

середовища (п.76 постанови 

КМУ від 17 вересня 1996 р. 

№1147 із змінами та 

доповненнями)

2019

м. Покровськ, ЖКВ 

Покровської міської 

ради

20,0 20,0

проведені 

дослідження, 

кількість

4 

дослідження

3

Розробка ПКД з 

будівництва притулку для 

утримання безпритульних 

тварин (п.49-1 постанови 

КМУ від 17.09.1996р. 

№1147 із змінами та 

доповненнями)

2019

м. Покровськ, КП 

"Управління міського 

господарства"
500,0 500,0

розроблено ПКД, 

од.
1 ПКД

4

Розробка ПКД 

"Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного 

залізобетонного коллектору 

Д-600-800 мм від камери 

гасіння м. Родинське до 

ОООС Димитрівського 

ВУВКГ протяжністю 3,8 км" 

(п.1; п.78 постанови КМУ 

від 17.09.1996р. №1147 із 

змінами та доповненнями)

2019

м. Покровськ, КП 

"Покровськводоканал",

ЖКВ Покровської 

міської ради

650,0 650,0
розроблено ПКД, 

од.
2 ПКД

4.2.2. Підтримува ти

освітні та

інформаційні заходи

з підвищення

обізнаності 

населення, інфор-

мування щодо

екологічних ризиків,

забезпечення прове-

дення роз’ясню-

вальної роботи з

керівництвом та

адміністрацією 

небезпечних підп-

риємств із залучен-

ням можливостей

ОДА, ЗМІ

5

Проведення науково-

технічних конференцій і 

семінарів, організація 

виставок, фестивалів та 

інших заходів щодо 

пропоганди охорони 

навколишнього природного 

середовища, видання 

поліграфічної продукції з 

екологічної тематики, 

створення бібліотек, 

відеотек, фонотек тощо (п.80 

постанови КМУ від 

17.09.1996р. №1147 із 

змінами та доповненнями)

2019
Донецька область

Покровська міська рада
50,0 50,0

Організовано 

виставку на 

екологічному форумі, 

видано поліграфічну 

продукцію з 

екологічної 

тематики, кількість

1 виставка: 

1000 од.

4.2.5 Усувати еколо-

гічні загрози, в тому 

числі які виникли 

внаслідок проведен-

ня АТО



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Разом 1 310,00 0,00 0,00 1 310,00 0,00 0,00

11 Разом по всім розділам 2 366,30 0,00 650,00 1 687,30 29,00 0,00

            

І. СущенкоСекретар міської ради 


