
Додаток №11

до рішення міської ради

від 21.04.2021 № 8/8-6
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4.1.1.Удосконален-ня 

публічного

екологічного

управління та

моніторингу

1

Функціонування державної системи 

моніторингу навколишнього 

природного середовища  м. 

Покровськ

2021

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради
60,0 60,0

Проведення 

досліджень стану 

атм.повітря, кількість

6

4.1.2. Підвищення

екологічної свідо-

мості населення 2

Проведення заходів щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища  м. Покровськ,            

смт. Шевченко

2021

Відділ екології, 

клімату та 

енергозбереження 

Покровської міської 

ради

0,0 Кількість заходів 2

3

Проведення заходів щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього природного 

середовища м. Родинське, 

2021

Житлово-комунальний 

відділ Родинської 

міської ради

0,0 Кількість заходів 1

4.1.3. Захист водних 

ресурсів від 

виснаження та 

забруднення 4

Заходи   щодо   відновлення  і  

підтримання  сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, а саме 

розчищення берегів річки 

Солоненька в  смт. Шевченко

2021

 Житлово-

комунальний відділ 

Покровської міської 

ради

0,0
Розчищення берегів 

річки, м
500

5

Заходи   щодо   відновлення  і  

підтримання  сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок, а саме 

розчищення берегів річки в районі 

"Собачовка" м.Покровськ

2021

м. Покровськ, житлово-

комунальний відділ 

Покровської міської 

ради                       

0,0
Розчищення берегів 

річки, м
1000

6

Розроблення проектно-

кошторисної документації 

"Реконструкція дощової каналізації 

м. Покровська"

2021 КП "Управління 

міського господарства"

0,0

Розроблення 

проектно-

кошторисної 

документації, од.

1

обласного

бюджету

№ і назва завдання 

Стратегії розвитку 

Донецької області на 

період до

 2027 року або 

стратегії розвитку 

міста

№

з/п
Зміст заходу

Термін

виконан-

ня 

Виконавець

Витрати на реалізацію у 2021 році, тис.грн. Очікувані

результати 

Всього
міський 

бюджеь

Ціль 4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування

у тому числі за рахунок коштів:

23. Охорона навколишнього природного середовища

Держав-

ного 

бюджету

місцевих бюджетів

підпри-

ємств

інших 

джерел *

найменування 

показника

значення 

показника
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4.1.4. Зниження

навантаження на 

атмосферне

повітря
7

Проведення робіт з інвентаризації 

джерел забруднення 

навколишнього природного 

середовища 

2021  ПрАТ “КДЗ” 49,0 49,0

Кількість звітів з 

інвентаризації 

джерел забруднення, 

од.

1

8 Заходи з озеленення                            2021

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради                    

1 318,6 1 318,6
Висадження зелених 

насаджень, од.
700

4.2.1. Удосконален-

ня системи збору та 

перероблення 

твердих побутових 

відходів

9

Забезпечення екологічно безпечної 

утилізації відходів електронного 

обладнання                   м. 

Покровськ, смт. Шевченко

2021

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради                    

0,0

Утилізовація 

батарейок та 

аккумуляторів, кг 

40

10

Забезпечення екологічно безпечної 

утилізації відходів електронного 

обладнання                   м. 

Родинське

2021

 Житлово-

комунальний відділ 

Родинської міської 

ради

0,0

Утилізовація 

батарейок та 

аккумуляторів, кг 

20

11

Придбання машини для збору та 

транспортування побутових 

відходів, а саме сміттєвозу  

2021 КП "Управління 

міського господарства"

0,0

Придбання 

сміттєвозу об'ємом 18-

18,5 куб.м з боковим 

та заднім 

завантаженням 0,75-

1

12

Придбання обладнання для збору 

ТПВ, а саме  придбання 

контейнерів для змішаних відходів  

2021

Житлово-комунальний 

відділ Покровської 

міської ради

КП "Багатогалузеве 

комунальне 

підприємство"

1 806,5 370,8 1 435,8

Придбання 

металевих 

контейнерів об'ємом 

1,1 куб. м, од.

260

12 Всього 3 234,1 0,0 370,8 2 814,4 49,0 0,0

Підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області

Директор Департаменту                                              О. Добровольський

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                                                Н. Іваньо


