Інформація Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації -головного розпорядника коштів обласного бюджету
про виконання бюджетних програм за 2017рік
1. Виготовлення паспортів водних об’єктів на території
Кіровоградської області.
Передбачено 500,0 тис.грн.
Касові видатки - 500,0 тис.грн.
За рахунок цих коштів виготовлено 62 паспортів водних об’єктів.
2. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.
Передбачено та повністю використано кошти у сумі ЗО тис.грн. на
виготовлення друкованої продукції у кількості 200 довідників.
3. Проведення в області Дня довкілля .
Передбачено та повністю використано кошти у сумі 100,0 тис.грн., а саме
на: проведення конференції серед студентства міста - 5 тис.грн. та закупку
саджанців для озеленення території області - 95 тис.грн.
Слайд є
4.3абезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, видалення відходів на території Первозванівської
сільської ради Кіровоградського району, Кіровоградської області.
Передбачено та повністю використано кошти у сумі 190,0 тис.грн. на
впорядкування 10 га території.
Слайд
5. Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях на
території Кіровоградлської області.
Передбачено 2882,0 тис.грн.
Касові видатки - 2377,8 тис.грн.
Виконання даного заходу дозволило створити 150 га лісових насаджень
на еродованих землях та досягти оптимальних показників рівня лісистості,
поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції,
зменшити загрозу деградації земель, забезпечити соціальний захист працівників
галузі.
У 2018 році планується продовжити ці роботи, передбачивши
фінансування з ОФОНПС у сумі 3448,60 тис. грн.
Слайд виготовлений
6. Видання екологічного паспорта
Кіровоградської області за
2016 рік та Регіональної доповіді про стан навколишнього природного
середовища Кіровоградської області за 2016 рік.
Передбачено та повністю освоєно 60,0 тис.грн. на друкування 300 екз.
даної продукції, яка розповсюджується усім зацікавленим установам та
організаціям.
Одночасно слід зауважити, що Департаментом екології та природних
ресурсів облдержадміністрації щороку формується та розміщується на своєму
офіційному веб-сайті Екологічний паспорт Кіровоградської області та
Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища
Кіровоградської області.
Слайд

7. Наукові дослідження з виявлення та обгрунування доцільності
заповідання цінних природних територій .
Передбачено та повністю освоєно 60,0 тис.грн. на заходи щодо розширення
територій природно-заповідного фонду області, а саме: проведено наукові
дослідження щодо обґрунтування доцільності заповідання частин прибережних
смуг русла р. Інгулець у Знам'янскому районі (52,8 га) та території
ландшафтного
заказника
місцевого
значення
"Зелена
брама"
Ноовархангельського району (2957,0 г а ) .
В області налічується 222 природно-заповідних території та об’єкти,
загальною площею 100402,2 га, з них 26 територій та об’єктів, площею 5909,8
га, мають статус загальнодержавного значення, решта (196 територій та
об’єктів), площею 94492,40 га, - місцевого значення, показник заповідності від
загальної площі області становить 4,1 %.
Слайд виготовлено.
8. Проведення наукових досліджень з метою внесення змін до
Переліку судинних рослин і тварин, які підлягають особливій охороні на
території Кіровоградської області.
Передбачено та повністю освоєно 85,0 тис.грн.
Слід пояснити, які саме роботи.
Так у 2015 році було розпочаті ці роботи та проведені “Науковим
центром еколого-біологічних досліджень” наукові дослідження тварин та
рослин, поширених на території області. На основі проведених досліджень
складено перелік з 113 видів тварин та 65 видів рослин що занесені до
Червоної книги України, перебування яких зафіксоване на території
Кіровоградської області. Для кожного виду наведено латинську назву,
таксономічну належність,
Ці роботи потребують продовження у 2017 році, що дозволить провести
наукові дослідження та сформувати Перелік судинних рослин і тварин, які
підлягають особливій охороні на території Кіровоградської області.
В подальшому ці переліки будуть внесені на розгляд та затвердження
обласною радою.
9. Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з
браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів) на території
Кіровоградської області.
Передбачено 150,0 тис.грн. - субвенція Державному бюджету.
Кошти у повному обсязі перераховано на рахунки Державної екологічної
інспекції у Кіровоградській області.
За інформацією останніх кошти будуть повністю використані у січнілютому 2018 року.
Метою виконання є проведення спільних рейдів перевірок Державної
екологічної інспекції у Кіровоградській області та Кіровоградської обласної
рада Українського товариства мисливців та рибалок з метою попередження,
виявлення та фіксації порушень законодавства у сфері охорони навколишнього
природного середовища в частині охорони тваринного світу та боротьби з
браконьєрством на території Кіровоградської області, що сприятиме зниженню

кількості вчинених порушень у сфері охорони довкілля, збереження
біорізяоманіття тваринного світу на території регіону.
10. Дослідження екологічного стану Кременчуцького водосховища в
районі водозабору водогону «Дніпро-Кіровоград».
Передбачено - 120 тис.грн.
Використано - 80 тис.грн. на продовження комплексу наукових
досліджень Кременчуцького водосховища, у тому числі у районі водозабору, з
метою визначення найважливіших для водойми гідрохімічних параметрів
середовища та прийняття управлінських рішень з даного питання (II етап
робіт), а саме: науковим колективом кафедри екології ОНС ЦНТУ проводяться
дослідження відносно можливості та економічної доцільності застосування
штучних культур хлорели для превентивного впливу на популяції місцевих
водоростей у Кременчуцькому ВОДОСХОВИЩІ, ЯКІ є основними збудниками
цвітіння води з високим показником токсичності.
11. Проведення наукових досліджень з виявлення та обгрунтування
доцільності заповідання частини прибережної захисної смуги русла річки
Інгулець на території Цибулівської сільської ради Знам’янського району.
Передбачено - 60,0 тис.грн.
Касові видатки - 35,0 тис.грн.
Захід повністю виконаний на дані наукові дослідження, що дозволить
заповісти 53 га даної території.
42. Розроблення концепції Державної екологічної цільової програми
радіаційного захисту населення на території Кіровоградської області.
Передбачено та повністю використано 195,0 тис.грн. на розроблення
Концепції.
На даний час Концепція знаходиться на затверджені у голови
облдержадміністрації.
13. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,
розміщення та захоронения відходів на території Кіровоградської області
(КП «Теплоенергетик»).
Передбачено та повністю використано 1800,0 тис.грн. на збирання,
перевезення, розміщення та захоронения 2000 тонн шламу від освітлення води,
що дозволить уникнути потрапляння його у р.Інгул.
Розпорядник коштів - КП «Теплоенергетик».
14.Реконструкція
історико-архітектурних
гідроспоруд
Онуфріївського
парку-пам’ятки
садово-паркового
мистецтва
загальнодержавного значення «Онуфріївський парк» з виготовленням
проектно-кошторисної документації).
Передбачено - 100,0 тис.грн.
Використано - 15,0 тис.грн. на проект, який надісланий на доопрацювання
проектному інституту замовником.
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