
Додаток № 16

до рішення міської ради

від 22.01.2020 №7/73-4
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4.2.5. Усувати екологічні 

загрози, в тому числі які 

виникли внаслідок 

проведення АТО.

1.
Заміна фільтруючих 

елементів 
2020

м. Покровськ

ПрАТ "КДЗ"
90,0 90,0

Кількість 

одиниць, 

фільтруючих 

елементів

160 одиниць

2.

Реконструкція 

гідротехнічних споруд, а 

саме ставка-накопичувача 

шахтних вод  

2020 ПРАТ "ШУ 

"ПОКРОВСЬКЕ"

7000,0 7000,0

Попередженно 

аварійні ситуації 

та підтоплення 

територій , га

30 га

3.

Обстеження та 

паспортизація 

гідротехнічних споруд, а 

саме  відстійників зливової 

каналізації м. Покровська 

2020 КП 

"Покровськводоканал"

300,0 200,0 100,0

Кількість 

одиниць, 

затверджених  

паспортів.

3 одн.

4.

Роботи, пов`язані з 

поліпшенням технічного 

стану та благоустрою 

водойм у парку Ювілейний 

2020
Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради

500,0 500,0

Площа 

упорядкованої 

території, га
7

5.

Заходи з озеленення 

населених пунктів, а саме 

проведення інвентарізації 

зелених насаджень 

2020

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради

КП "Управління 

міського господарства"

КНП "Покровської 

клінічної ЛІЛ",

Відділ осіти 

Покровської міської 

ради

61,042 61,042

проведено 

інвентаризацю 

зелених 

насаджень на 

земельній ділянці, 

га.

13 га  

Розділ 23. "Охорона навколишнього природного середовища"

Ціль 4. Розбудова безпечного середовища

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець
найменування 

показника

значення 

показника

Всього

Очікувані

результати 
№ і назва завдання Стратегії 

розвитку Донецької області 

на період до 2020 року або 

стратегії розвитку міста 

(району, ОТГ)

Витрати на реалізацію, тис.грн.

у тому числі за рахунок коштів:

Держав-

ного 

бюджету

місцевих бюджетів

обласного

бюджету

підпри-

ємств

інших 

джерел *
міський 

бюджет
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6.

Заходи з озеленення 

населених пунктів, а саме 

утримання зелених 

насаджень у північній 

частині м. Покровська 

2020

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради

КП "Управління 

міського господарства"

100,0 100,0

Улаштування 

поливочної 

мережі на 

земельній ділянці, 

га

Збережено 

зелених 

насаджень тис.од.

50

7.

Розроблення проектно-

кошторисної документації 

"Реконструкція КНС № 1, 2, 

4, 5, 7, 8" 

2020
 КП 

"Покровськводоканал"
1420,0 1320,0 100,0

Розроблено ПКД, 

од.
6 од.

8.

Розроблення проектно-

кошторисної документації 

"Реконструкція 

самопливного 

каналізаційного 

залізобетонного колектору 

Д-600-800 мм від камери 

гасіння м.Родинське до ООС 

Мирноградського ВУВКГ" 

протяжністю             3,8 км

2020
 КП 

"Покровськводоканал"
950,0 850,0 100,0

Розроблено ПКД, 

од.
1 од.,

9.

Функціонування 

державної системи 

моніторингу 

навколишнього 

природного середовища 

2020

Відділ екології, 

клімату та 

енергозбереження, 

ЖКВ Покровської 

міської ради 

80,0 80,0

 Кількість виїздів, 

щодо проведені 

дослідження 

атм.повітря, 

13 виїздів

4.2.2. Підтримувати 

освітні та інформаційні 

заходи з підвищення 

обізнаності населення, 

інформування щодо 

екологічних ризиків, 

забезпечення проведення 

роз’ясню- вальної роботи з 

керівництвом та адмініст-

рацією небезпечних під-

приємств із залученням 

можливостей ОДА, ЗМІ.

1.

Проведення заходів щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища  

2020

Відділ екології, клімату 

та енергозебереження, 

відділ освіти 

Покровської міської 

ради

500,0 500,0

 Кількість 

заходів, щодо 

охорони 

природнього 

середовища

5 заходів

10. Всього 11 001,04 3 611,04 7 390,00

Секретар міської ради І. Сущенко


