Хмельницька міська рада

Управління з питань екології
та контролю за благоустроєм міста
вул. Кам`янецька, 74, м. Хмельницький, 29000, тел/факс: (0382) 65-71-76
E-mail: ecology@rada.khmelnytsky.com
Код ЄДРПОУ 34971442
Інформація
про стан виконання програми охорони довкілля міста Хмельницького на 2016-2020 роки
за 1-ше півріччя 2018 року:
Координація діяльності та контроль за виконанням передбачених Програмою заходів
забезпечується управлінням з питань екології та контролю за благоустроєм міста.
Відповідальні виконавці Програми – управління з питань екології та контролю за
благоустроєм міста, структурні підрозділи Хмельницької міської ради та комунальні
підприємства. Відповідальні виконавці забезпечують виконання заходів, цільове та ефективне
використання бюджетних коштів у межах визначених бюджетних призначень.
Звітна інформація про виконання заходів Програми підготовлена на підставі даних, які
подаються управлінню відповідальними виконавцями щоквартально.
Основним завданням Програми є реалізація пріоритетних заходів для поліпшення
якості навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної безпеки та
досягнення безпечного для здоров’я людини стану довкілля у місті, формування в жителів
міста екологічної культури.
Програмою передбачено впровадження природоохоронних заходів з охорони
атмосферного повітря; охорони і раціонального використання зелених насаджень, збереження
та розширення природно-заповідного фонду; заходи спрямовані на збереження поверхневих
водних ресурсів; раціональне використання та зберігання відходів виробництва і побутових
відходів; заходи у сфері екологічної освіти і виховання.
Фінансування Програми проводиться в межах асигнувань, затверджених рішенням про
міський бюджет на відповідний рік, по загальному та спеціальних фондах (міський цільовий
фонд охорони навколишнього природного середовища) та інших коштів.
Протягом І півріччя 2018 року на реалізацію заходів Програми використано кошти у сумі
22 791,257 тис. грн., у тому числі: 9565,863 тис. грн. – з місцевого бюджету, 131,3 тис. грн. –
міський фонд охорони навколишнього природного середовища, 13094,094 тис. грн. - кошти
підприємств, установ і організацій.
На заходи у сфері поліпшення атмосферного повітря використано кошти в сумі
7365,376 тис. грн., у тому числі:
- режимно-налагоджувальні роботи, відомчий контроль – 283,707 тис. грн. (кошти
комунальних підприємств);
- заміна зношених теплових мереж, влаштування (заміна) теплоізоляції –4 907,177 тис.
грн. ( в тому числі 2149,015 тис. грн – міський бюджет, 2753,465 тис. грн - кошти комунальних
підприємств);
- переоснащення котлоагрегатів, встановлення нових котлів, заміна котлів – 2036,755
тис. грн. (1025,983 тис. грн. – міський бюджет, 1010,772 тис. грн. - кошти комунальних
підприємств);
- будівництво заїзних кишень на зупинках громадського транспорту на головних
транспортних магістралях міста – 137,737 тис. грн.
На заходи у сфері охорони і раціонального використання зелених насаджень,
збереження природно-заповідного фонду (утримання парків, скверів, зелених зон; догляд за
деревами та кущами; посадка квіткових рослин, дерев, кущів, рослин, посів газонів)
використано кошти в сумі – 5184,9 тис. грн.:

утримання та оновлення об’єктів природно-заповідного фонду (дендропарк
«Поділля», парк ім. Чекмана, парк «Заріччя», сквер ім. Шевченка) – 2946,1 тис. грн.
– міський бюджет;
- утримання парків і скверів (не віднесених до заповідних територій) та інших
зелених зон – 676,1 тис. грн. – міський бюджет;
- капітальний ремонт (омолодження) зелених насаджень на території міста та на
територіях житлово-експлуатаційних контор (в т.ч. знешкодження омели на
деревах) –1463,3 тис. грн.- міський бюджет;
- боротьба з інвазивною рослиною – борщівником Сосновського на території міста –
50,0 тис.грн.
- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки,
сквери, зелені зони - 49,4 тис.грн. - міський фонд ОНПС.
На заходи у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів
використано кошти в сумі 614,45 тис. грн., у тому числі:
- капітальний ремонт та заміна зношених мереж водопроводу і каналізації, заміна
зношених трубопроводів на КОС 2 – 77,0 тис. грн. (кошти МКП «Хмельницькводоканал»);
- капітальний ремонт електричного, насосного обладнання та повітродувок, модернізація
насосного обладнання на свердловинах – 136,75 тис. грн. (кошти МКП
«Хмельницькводоканал»);
- капітальний ремонт первинних відстійників КОС 2 – 16,0 тис.грн. (кошти МКП
«Хмельницькводоканал»);
- проведення робіт по відновленню зон суворого режиму артезіанських свердловин на
водозаборах – 18,2 тис. грн. (кошти МКП «Хмельницькводоканал»);
- експертиза проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул.
Кам’янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької» - 20,8 тис. грн.( міський фонд ОНПС);
- проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм
міста (обкошування, прибирання) – 315,4 тис. грн.(міський бюджет);
- поточний ремонт та утримання криниць громадського користування – 30,3 тис. грн.
На заходи у сфері раціонального використання та зберігання відходів виробництва і
побутових відходів використано кошти в сумі 9 579,4 тис. грн., у тому числі:
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення,
утилізації відходів (в тому числі небезпечних відходів, які утворюються у
населення) – 36,2 тис. грн.( міський фонд ОНПС).
- пошарова засипка ґрунтом побутових відходів на полігоні ТПВ використано 151,2 тис.
грн. (кошти МКП «Спецкомунтранс»);
- придбання автомобіля для збору, перевезення небезпечних відходів для подальшої їх
утилізації – 745,0 тис.грн.( міський бюджет);
- придбання сміттєвозів – 8 647,0 тис.грн. (кошти МКП «Спецкомунтранс» ).
На заходи у сфері екологічної освіти і виховання, сприяння громадській діяльності в
галузі охорони довкілля направлено кошти в сумі 51,828 тис. грн., у тому числі:
- проведення заходів до Дня довкілля – 15,0 тис. грн. ( міський фонд ОНПС);
- проведення екологічного фестивалю «Свіжий вітер 2018» - 29,9 тис. грн. (в тому
числі 9,9 тис. грн. міський фонд ОНПС);
- комплектування літературою природничого характеру фондів Хмельницької міської
централізованої бібліотечної системи – 6,928 тис. грн.
Управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради організовувались екскурсії
для дітей та учнівської молоді «Краса рідного краю», активно проводилась інформаційна
робота щодо енергозбереження.
Управлінням культури і туризму забезпечено виконання заходів: влаштування
книжкових виставок, тематичних полиць, переглядів літератури, інших форм наочної
інформації.
Інформація про надходження та використання коштів місцевого фонду охорони
навколишнього природного середовища у І півріччі 2018 року представлена в таблиці:
-

№
п/п

Назва
природоохоронного
заходу, на який
використано кошти

Використано
коштів
місцевого
фонду ОНПС
за звітний
період
24,9
тис. грн.

Проведення науковотехнічних конференцій
і семінарів, організація
виставок, фестивалів
та інших заходів щодо
пропаганди охорони
навколишнього
природного
середовища, видання
поліграфічної
продукції з екологічної
тематики, створення
бібліотек, відеотек
фонотек тощо
2
Наукові
дослідження,
49,4
проектні та проектнотис. грн.
конструкторські
розроблення
(виготовлення проектів
землеустрою
щодо
відведення земельних
ділянок
під
парки,
сквери, зелені зони)
3
Будівництво локальних
20,8
очисних
споруд
тис. грн.
зливових
стоків
та
покращення
стану
існуючої
дощової
каналізації
міста
(експертиза
проекту
«Будівництво колектора
на витоках зливової
каналізації від
вул.
Кам’янецької до вул.
Свободи в районі вул.
Прибузької»)
4
Роботи, пов’язані зі
36,2
збором, перевезенням,
тис. грн.
зберіганням та
передачею для
подальшої утилізації
небезпечних відходів
які утворюються в
побуті (відпрацьовані
енергозберігаючі
лампи, термометри,
батарейки)
Всього
131,3 тис. грн.
1

Інформація про впровадження заходу

Організовано та проведено природоохоронні
заходи (придбання рукавиць та мішків для
прибирання), профінансовано заходи на
проведення еко-фестивалю "Свіжий вітер"
(подарунки (вазони) для переможців), видання
поліграфічної
продукції
з
екологічної
тематики

Профінансовано заходи з
виготовлення
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок під парки, сквери, зелені
зони. (Парк Молодіжний по вул. Бандери, р-н
міського пляжу).

Проведено експертизу проектно-кошторисної
документації (1 шт), отримано позитивний
висновок з метою впровадження проекту

Зібрано під час роботи мобільних пунктів та
передано на утилізацію 735 кг відпрацьованих
батарейок, 2186 штук люмінесцентних ламп,
110 термометрів.

Заключний висновок.
Завдяки реалізації основних природоохоронних заходів Програми в певній мірі
здійснено заходи покращення екологічної ситуації довкілля. Отже, проведення ефективної і
цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища забезпечує екологічно безпечне середовище для життя, діяльності і
здоров'я людей, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на
перспективу.
Начальник управління

О.Луков

