Хмельницька міська рада
Управління з питань екології та контролю за благоустроєм
вул. Кам`янецька, 74, м. Хмельницький, 29000, тел/факс: (0382) 65-71-76
E-mail: ecology@khm.gov.ua
Код ЄДРПОУ 34971442
Інформація
про стан виконання Програми охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки
у 2021 році
Заходи щодо покращення якості атмосферного повітря
Джерела фінансування,
тис. грн
№

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Стан виконання

90,78

-

-

-

Кошти
підприємств,
інші
90,78

14673,055

-

5065,60

-

9607,455

Всього
1

Відомчий
контроль
викидів
та,
режимноналагоджувальні роботи
на котлах

МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго»,
КП «Південно-Західні
тепломережі»

2

Заміна зношених теплових
мереж на
попередньо
ізольовані труби

МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго»,

3

4

5
6

Заміна
конвективних
поверхонь котлоагрегатів

Заміна пальникових
пристроїв котлів (технічне
переоснащення)
Відновлення ізоляції
теплових мереж
Збільшення (оновлення)
рухомого складу

КП «Південно-Західні
тепломережі»
МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго»,
КП «Південно-Західні
тепломережі»
КП «Південно-Західні
тепломережі»
МКП
«Хмельницьктеплокомуненерго»
ХКП «Електротранс»,
Управління транспорту та зв’язку

Виконано.
Виконано
режимно-налагоджувальні
роботи на 91 котлах. Забезпечено
проведення
відомчого
контролю
викидів.
Виконується.
Забезпечено виконання робіт із заміни
зношених
теплових
мереж
на
попередньо ізольовані труби
Виконано.

Обласний Бюджет
бюджет
ХМТГ

Фонд
ОНПС

4029,154
3614,027

4029,154
-

-

-

989,819

3614,027

989,819

Виконано.

9931,113

-

-

-

9931,113

Виконано.

21,957

-

-

-

21,957

На умовах договору фінансового лізінгу
перераховано за придбані в 2019 році 10

26505,1

-

26505,1

-

-

7

8

електротранспорту
Розроблення програми
моніторингу у галузі
охорони атмосферного
повітря

Організація моніторингу
стану атмосферного
повітря (в тому числі
придбання вимірювальних
приладів)

Всього за заходами

Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм,
комісія з питань здійснення
держав-ного моніторингу в галузі
охорони та управління якістю
атмосферного повітря

Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм,
комісія з питань здійснення
держав-ного моніторингу в галузі
охорони та управління якістю
атмосферного повітря

тролейбусів
Розроблено
Програму
державного
моніторингу
у
галузі
охорони
атмосферного повітря на 2021 - 2025
роки агломерації «Хмельницький», яку
погоджено
Міністерством
захисту
довкілля та
природних ресурсів
України. Кошти на розроблення
Програми не використовувалися, так як
Програму розроблено власними силами
фахівців управління.
Протягом
2021
року
придбання
приладів не планувалося.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59855,005
Заходи з охорони і раціонального використання зелених насаджень,
збереження природно-заповідного фонду

31570,7

28284,305

Джерела фінансування,
тис.грн
№

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Стан виконання
Всього

1

Заходи з озеленення

2

Утримання та оновлення
об'єктів природнозаповідного фонду

3

Будівництво, розширення,
реконструкція та
облаштування вольєрів
для утримання тварин у
зоокуточку в парку
ім.Чекмана
Утримання парків і скверів

4

Обласний Бюджет
бюджет
ХМТГ

Фонд
ОНПС

Кошти
підприємств,
інші
11,6

Управління комунальної
інфраструктури, КП по зеленому
будівництву та благоустрою
міста, КП «Парки і сквери
м.Хмельницького», Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм
Управління комунальної
інфраструктури, КП по зеленому
будівництву та благоустрою
міста, КП «Парки і сквери
м.Хмельницького», Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм
КП «Парки і сквери
м.Хмельницького»

Виконано.
Висадження зелених насаджень на
території міста, загальоосвітніх закладів
тощо.

824,775

-

Виконується. Утримання та оновлення
дендропарку «Поділля», парку ім.
Чекмана, парку Заріччя, скверу ім.
Шевченка

10231,5

-

10231,5

-

-

-

-

--

-

-

Управління комунальної

Виконано.

Даний захід в поточному році не
планувався

4331,6

-

665,016

4331,6

148,159

-

-

(не віднесених до
заповідних територій) та
інших зелених зон
5

6

7

8

9

10

11

Проведення спеціальних
заходів, спрямованих на
запобігання знищенню чи
пошкодженню природних
комплексів територій та
об’єктів природнозаповідного фонду
Розроблення проєктів
організації територій та
об’єктів природнозаповідного фонду та
проєктів утримання
парків-пам’яток садовопаркового мистецтва
Резервування територій
для заповідання (в тому
числі виготовлення
наукових обґрунтувань).
Внесення елементів
екомережі міста
Хмельницького до
Національної екомережі
Встановлення
(поновлення) знаківаншлагів, межових знаків
на території об’єктів
природно-заповідного
фонду
Капітальний ремонт
зелених насаджень, в т. ч.
знешкодження омели на
деревах на території
Хмельницької МТГ
Розроблення та реалізація
програми озеленення та
догляду за зеленими
насадженнями на
території Хмельницької
МТГ
Заходи щодо запобігання
інтродукції та поширення
чужорідних видів рослин,
які загрожують природним

інфраструктури, КП по зеленому
будівництву та благоустрою
міста, КП «Парки і сквери
м.Хмельницького»
Управління комунальної
інфраструктури, КП по зеленому
будівництву та благоустрою
міста, КП «Парки і сквери
м.Хмельницького», Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм
Управління комунальної
інфраструктури, КП по зеленому
будівництву та благоустрою
міста, КП «Парки і сквери
м.Хмельницького», Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм
Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм,
Управління комунальної
інфраструктури

Утримання парків і скверів (не
віднесених до заповідних територій) та
інших зелених зон.

Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм,
Управління комунальної
інфраструктури

Встановлено знаки –аншлаги на
території об’єктів природнозаповідного фонду

Управління комунальної
інфраструктури, КП по зеленому
будівництву та благоустрою
міста

Виконується. Проведено роботи по
капітальному ремонту зелених
насаджень (омолодження) дерев – 695
од.

Управління комунальної
інфраструктури

Створено робочу групу з розробки
Програми.

Управління комунальної
інфраструктури
Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм

Виконано роботи по викошуванню
борщівника Сосновського на території
Хмельницької міської територіальної
громади

КП по зеленому будівництву та
благоустрою міста впроваджено заходи
спрямованих на запобігання знищенню
чи пошкодженню природних
комплексів територій та
об’єктів природно-заповідного фонду

45,0

-

-

45,0

-

Розроблено проєкт організації території
дендрологічного парку місцевого
значення «Поділля»

100,00

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

4,945

-

-

4,945

-

Виконання заходів заплановано на
2024-2025 роки.

1479,8

-

-

804,171

1479,8

-

-

-

756,2

-

-

-

47,971

-

-

екосистемам
Всього за заходами

17 821,791
Заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів

-

17464,116

346,075

11,6

28,5

-

-

-

28,5

285,0

-

-

-

285,0

Власними
силами
підприємства
проведено заміну та ремонт мереж
водопроводу – 112,5 м.п;
ремонт колодязів та каналізаційних
мереж – 47,5 м.п
На КОС№2 проведено капітальний
ремонт 4 первинних та 4 вторинних
відстійників,
відремонтовано
6
насосних агрегатів СД-800 та 1
повітродувка, очищено 16 мулових
майданчиків, замінено 366 метрів
мулопроводу.

138,2

-

-

-

138,2

287,3

-

-

-

287,3

МКП «Хмельницькводоканал»,
Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм

Заходи протягом звітного періоду не
планувалися

-

-

-

-

-

Управління комунальної
інфраструктури, КП по зеленому
будівництву та благоустрою
міста, КП «Парки і сквери
м.Хмельницького», Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм
Управління комунальної
інфраструктури, Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм

Виконується. Забезпечується утримання
прибережної смуги озера в мікрорайоні
Озерна, р.Кудрянка. в районі
вул.Джерельна, р.Південний Буг.
Благоустрій струмка в районі по
вул.Хотовицького

3257,372

-

3209,402

47,97

-

Коригування проєкту реконструкції
скидного колектора та розчистки
р.Плоскої

149,4

-

149,4

-

-

1

Будівництво зон
санітарної охорони (І
поясу) артезіанських
свердловин і
водопровідних насосних
станцій

МКП «Хмельницькводоканал»

2

Модернізація і
капітальний ремонт
артезіанських свердловин і
водопровідних насосних
станцій
Будівництво і капітальний
ремонт споруд і мереж
водопроводу і каналізації

Управління комунальної
інфраструктури, МКП
«Хмельницькводоканал»

Реконструкція і
капітальний ремонт
споруд, обладнання та
інженерних комунікацій
міських каналізаційних
очисних споруд і
каналізаційних насосних
станцій
Придбання систем,
приладів для здійснення
контролю за якістю
поверхневих та підземних
вод на території міста
Проведення робіт,
пов’язаних з поліпшенням
технічного стану та
благоустрою поверхневих
водойм на території
територіальної громади

Управління комунальної
інфраструктури, МКП
«Хмельницькводоканал»

3

4

5

6

7

Заходи щодо відновлення і
підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та
санітарного стану водойм
(в т.ч. реалізація проектів з

Управління комунальної
інфраструктури, МКП
«Хмельницькводоканал»

Протягом 2021 року проводились
роботи по благоустрою територій ЗСО
артсвердловин, водопровідних насосних
станцій та прилеглих територій, а саме:
цементація та побілка оголовків
свердловин, обстеження їх на предмет
підтоплення, прибирання територій.
Виконано капітальний ремонт двох
свердловин на ВНС - 10

8

9

10

11

12

13

14

оздоровлення та розчистки
річок П.Буг, Плоска,
Кудрянка)
Біологічна меліорація
водойм
Заходи щодо охорони
тваринного світу та
боротьби з
браконьєрством
(придбання матеріальнотехнічних засобів тощо)
Поточний ремонт та
утримання криниць
громадського
користування
Наукові дослідження
(лабораторні дослідження
води поверхневих водойм)
Виготовлення проектів
землеустрою щодо
встановлення меж
прибережних захисних
смуг поверхневих водних
об’єктів на території
територіальної громади
Забезпечення
функціонування
відкритих каналів
меліоративної системи
водовідведення
Обстеження та
паспортизація
гідротехнічних споруд

КП «Парки і сквери
м.Хмельницького», КП по
зеленому будівництву та
благоустрою міста
КП «Парки і сквери
м.Хмельницького» Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм

Проведено заходи по внесенню пасти
водорості – хлорелли в Хмельницьке
водосховище.

КП по зеленому будівництву та
благоустрою міста

Проведені роботи з поточного ремонту
та утримання криниць громадського
користування у населених пунктах, що
входять до складу Хмельницької
міської територіальної громади
Здійснено лабораторні дослідження
проб поверхневих вод водних об’єктів
на території міста
Заходи заплановано на 2022 рік

Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм
Управління земельних ресурсів
Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм

Управління комунальної
інфраструктури, Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм, Регіональний офіс
водних ресурсів у Хмельницькій
області
Управління комунальної
інфраструктури, Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм, Регіональний офіс
водних ресурсів у Хмельницькій
області

49,8

-

-

49,8

-

-

-

-

-

-

37,1

-

37,1

-

-

34,314

-

-

34,314

-

-

-

-

-

-

Здійснено розчистку водовідвідних
каналів
на
території
міста
Хмельницького та у с.Копистин

298,6

-

298,6

-

-

Проведено
обстеження
та
інвентаризацію водних об’єктів в межах
територіальної громади

44,814

-

-

44,814

-

4 610,4

-

3694,502

176,898

Обласний Бюджет
бюджет
ХМТГ

Фонд
ОНПС

739,0
Кошти
підприємств,
інші
-

Заходи
в
звітному періоді
планувалися та не реалізовувалися

не

Всього за заходами
Раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів
1

Забезпечення екологічно
безпечного збирання,

Управління комунальної
інфраструктури, ХКП

Проведено роботи з ліквідації
небезпечних відходів (ртуті) з території

Всього
308,558

-

-

308,558

2

3

4

5

6

перевезення, зберігання,
оброблення, утилізації,
видалення, знешкодження
і захоронення відходів та
небезпечних хімічних
речовин, в тому числі
ліквідація стихійних
сміттєзвалищ
Придбання контейнерів
для роздільного збирання
побутових відходів
Виготовлення та
розміщення
інформаційних листівок,
екологічної реклами,
відеороликів тощо на
тему: «Розумне
поводження з відходами»
Відкриття навчального
центру поводження з
відходами в
м.Хмельницькому
Продовження практики
сортування сміття у
закладах освіти
Хмельницької міської
територіальної громади
Заходи з реалізації Проєкту
«Розумне Довкілля
Хмельницький» *

«Спецкомунтранс», Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм, Аварійнорятувальний загін спеціального
призначення ГУ ДСНС України в
Хмельницькій області

громади
Проведено ліквідацію сміттєзвалищ у с.
Масівці та с.Івашківці

Управління комунальної
інфраструктури, ХКП
«Спецкомунтранс»,Управління з
питань екології та контролю за
благоустроєм
ХКП «Спецкомунтранс»,
Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм

Придбано 272 од. металевих та 600 од.
пластикових контейнерів

7130,9

-

7130,9

-

-

Виготовлено
та
розміщено
інформаційні листівки, відеороліки на
тему
«Розумне
поводження
з
відходами»

19,47

-

-

19,47

-

ХКП «Спецкомунтранс»,
Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм

Виконано. Відкрито навчальний центр
поводження з відходами «Гуфі – центр»

3376,03

-

1476,73

1899,30

-

Департамент освіти та науки
Хмельницької міської ради,
Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм

Придбано 25 комплектів контейнерів
для роздільного збирання відходів та
25 шт. боксів для батарейок

50,0

-

-

1699,300
50,0

-

Управління комунальної
інфраструктури, ХКП
«Спецкомунтранс»

Розробка
техніко-економічного
обгрунтування з поділом на черги
реконструкції
полігону
твердих
побутових відходів з метою запобігання
виникнення надзвичайної екологічної
ситуації

850,0

-

850,0

-

--

9457,63

2277,328

Обласний Бюджет
бюджет
ХМТГ

Фонд
ОНПС

в т.ч.
субвенція з
обласного
бюджету

11734,958
Заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони
довкілля
1

Проведення науковотехнічних конференцій і
семінарів, організація
виставок, фестивалів та
інших заходів щодо
пропаганди охорони

Управління з питань екології та
контролю за благоустроєм,
Департамент освіти та науки
Хмельницької міської ради, КУ
«Молодіжний центр»,бібліотечні
заклади

Виконано
Виконується. Організовано та
проведено акції , толоки з прибирання
до Дня довкілля.
Бібліотечними закладами проведено ряд
різноманітних заходів : книжкові

Всього
92,5

-

-

92,5

Кошти
підприємств,
інші
-

навколишнього
природного середовища,
видання поліграфічної
продукції з екологічної
тематики тощо

2

Впровадження курсів,
факультативів, гуртків
екологічного спрямування
та впровадження
екологічного профілю у
закладах середньої освіти

Департамент освіти та науки
Хмельницької міської ради

3

Розробка та видання
методичних посібників на
екологічну тематику

Департамент освіти та науки
Хмельницької міської ради

Всього за заходами
Всього за програмою протягом 2021 року

Начальник управління

виставки, екологічні вікторини,
майстер-класи.
В закладах освіти Хмельницької
територіальної громади проведено ряд
освітніх заходів на екологічну
тематику: флешмоби, урокиконференції, екологічні квести,
вікторини.
Заклади освіти впроваджують: Курси за
вибором: - «Подорож кімнатними
рослинами» (гімназія № 2); - «Уроки
для сталого розвитку. Моя щаслива
планета» (СЗОШ №12, ЗОШ №18, НВК
№2, Масівецька ЗОШ ІІІ ро.); - «Уроки
для сталого розвитку. Школа друзів
планети» (СЗОШ №12); - «Основи
енергопостачання та
енергозбереження.» (ЗОШ №13, ЗОШ
№14, ЗОШ №20); - «Шкільне
лісництво».
Протягом звітного періоду було
розроблено ряд посібників: 1. Орел Н.
П. «Розв’язування екологічних задач на
уроках математики у НУШ, 2 клас»,
Вовк В. І. «Елементи екології на уроках
фізики», «Розвязування задач з екології
у 10-11 класах» (Іванковецький ліцей);
2. Єршова О.Б. та Віркун В.О. Програма
факультативного курсу «Екологічна
абетка». (НВК № 4) 3. Мельник Л.О.
Посібник «Формування екологічної
компетенції учнів на уроках та в
позаурочний час», учитель біології
(СЗОШ № 7) 4. – Ганжа В.М. Програма
факультативного курcу для учнів 10-х
(11-х) класів «Крок в майбутнє» на
екологічну тематику. – Ваврічина В.Ю.
Посібники: «Впровадження STEM в
початковій школі». «Вода і людина.
Співпрацюють чи ворогують?» (СЗОШ
№ 12) та ін.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92,5
94114,654

-

62186,948

92,5
2892,8

29034,905

Олександр ЛУКОВ

