
 
 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 22.02.2019 № 1544                                         38 сесія 7 скликання  
               м.Вінниця 

 

 

Про внесення змін до Програми охорони  

навколишнього природного середовища 

м. Вінниці на 2017 – 2020 роки,  

затвердженої рішенням міської ради 

від 28.10.2016 р. № 435 зі змінами 
 

 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» та  враховуючи рішення Вінницької міської ради від 

26.10.2018 року №1385 «Про добровільне приєднання територіальної громади 

селища Десна Вінницького району Вінницької області до територіальної 

громади міста Вінниці», доповідну департаменту економіки і інвестицій від 

04.12.2018 року №01-01-73960, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного 

середовища м.Вінниці на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням 

міської ради від 28.10.2016 року №435 зі змінами, а саме: 

1.1. викласти назву Програми в наступній редакції: «Програма охорони 

навколишнього природного середовища на території Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки; 

1.2. викласти розділи 3-10 Програми в новій редакції згідно з додатком до 

даного рішення. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (А.Іващук) та з питань планування, фінансів, бюджету 

та соціально-економічного розвитку (В.Кривіцький). 

 

Міський голова С. Моргунов 



 
 

Додаток 

до рішення міської ради  

від 22.02.2019 № 1544 

 

3. Мета та завдання Програми 

 

3.1. Мета Програми 
 

Мета Програми – здійснення на території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади екологічної політики, спрямованої на збереження 

безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього 

середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, 

зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, 

досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне 

використання і відтворення природних ресурсів. 

 

3.2. Основні завдання Програми 

 

Реалізація екологічної політики щодо поліпшення стану навколишнього 

природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-

економічного розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

дасть змогу забезпечити виконання наступних завдань: 

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої 

діяльності; 

- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я 

людей; 

- екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень 

у питаннях охорони навколишнього природного середовища, 

використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, 

широкого впровадження новітніх технологій; 

- збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 

природних об’єктів і комплексів; 

- гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на 

стан навколишнього природного середовища, формування у населення 

екологічного світогляду. 

 

4. Розробник та співвиконавці Програми 

 

Розробник Програми: департамент економіки і інвестицій міської ради. 

Співвиконавці: виконавчі органи Вінницької міської ради, підприємства, 

установи та організації, розташовані на території Вінницької міської 



 
 

об’єднаної територіальної громади, незалежно від форми власності та 

підпорядкування. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за 

рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади (2017-2018рр. - коштів міського бюджету) в межах коштів, 

передбачених на відповідний фінансовий рік, коштів обласного, державного 

бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища всіх 

рівнів, власних коштів підприємств, установ та організацій, вкладів 

вітчизняних та іноземних інвесторів, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок цільових коштів 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади (2017-2018рр. 

- коштів міського бюджету) затверджується щорічно міською радою за 

пропозиціями департаменту економіки і інвестицій міської ради. 

 

6. Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  

на 2017-2020 роки 
 
 

№ 

з/п 

Заходи Програми Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

Термін 

виконання 

1. Охорона атмосферного повітря 

1.1. Забезпечення зменшення 

негативного впливу 

автомо- більного 

транспорту на 

навколишнє середовище, 

шляхом будівництва 

транспортних розв’язок, 

реконструкції доріг, 

впровадження 

автоматизованих систем 

керування дорожнім 

рухом на базі 

оптоволоконних 

технологій 

Департаменти 

міської ради: 

комунального 

господарства та 

благоустрою; 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку; 

інформаційних 

технологій 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), обласний 

бюджет, державний 

бюджет, кошти 

мешканців, інші 

джерела фінансування 

2017- 2020 

1.2. Оптимізація 

автопасажирських 

перевезень шляхом 

збільшення автобусів 

великої місткості, 

збільшення парку та 

кількості маршрутів 

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ(2017-2018 

рр. міський бюджет), 

обласний бюджет, 

державний бюджет, 

власні кошти 

підприємств, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 



 
 

(ліній) електричного 

транспорту 

1.3. Стимулювання розвитку 

велосипедного, 

електричного та інших 

видів екологічно чистого 

транспорту 

Департаменти 

міської ради: 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку; 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), державний 

бюджет, власні кошти 

підприємств, установ 

та організацій, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

1.4. Модернізація систем 

теплозабезпечення та 

котелень 

Департаменти 

міської ради: 

міського 

господарства; 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), державний 

бюджет, власні кошти 

підприємств, установ 

та організацій, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

1.5. Будівництво котелень з 

використанням 

альтернативних видів 

палива 

Департаменти 

міської ради: 

міського 

господарства; 

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), державний 

бюджет, власні кошти 

підприємств, установ 

та організацій, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

1.6. Впровадження заходів з 

охорони атмосферного 

повітря на підприємствах 

всіх форм власності, що 

знаходяться на території 

Вінницької міської ОТГ 

Департамент 

економіки і 

інвестицій 

міської ради, 

підприємства, 

що знаходяться 

на території 

Вінницької 

міської ОТГ 

Власні кошти 

підприємств, вклади 

вітчизняних та 

іноземних інвесторів, 

інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

2.1. Поетапна реконструкція 

набережної р. Південний 

Буг 

Департаменти 

міської ради: 

міського 

господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ, обласний 

бюджет, державний 

бюджет, інші джерела 

фінансування 

2019-2020 



 
 

2.2. Проведення очищення р. 

Південний Буг в межах м. 

Вінниці 

Департаменти 

міської ради: 

комунального 

господарства та 

благоустрою; 

міського 

господарства 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2018 р. 

міський бюджет), 

державний бюджет, 

фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, інші 

джерела фінансування 

2018-2020 

2.3. Продовження робіт по 

винесенню прибережних 

захисних смуг водоймищ в 

натуру 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

2.4. Продовження робіт по 

благоустрою та 

поліпшенню санітарного 

стану прибережних смуг р. 

Південний Буг, малих 

річок, струмків, ставків, 

включаючи русла та зони 

відпочинку 

Департаменти 

міської ради: 

міського 

господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ, (2017-

2018 рр. міський 

бюджет) фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

2.5. Виконання 

берегоукріпних робіт 

малих річок та струмків (в 

т. ч. взяття їх в труби та 

лотки) 

Департаменти 

міської ради: 

міського 

господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Бюджет  Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

2017-2020 



 
 

навколишнього 

природного 

середовища, інші 

джерела фінансування 

2.6. Проведення рейдових 

перевірок територій 

садибного типу забудови, 

прилеглої до водойм, та 

вжиття заходів щодо 

недопущення порушень 

режиму прибережних 

захисних смуг, скидів 

господарських стоків у 

водойми 

Департамент 

міського 

господарства 

міської ради, КП 

ВМР 

«Муніципальна 

поліція», 

Асоціація 

органів 

самоорганізації 

населення 

м.Вінниці 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

2.7. Проведення 

роз’яснювльної роботи з 

мешканцями приватного 

сектору щодо укладання 

договорів на вивезення 

рідких побутових 

відходів, які 

накопичуються і 

тимчасово зберігаються у 

вигрібних ямах 

Асоціація 

органів 

самоорганізації 

населення м. 

Вінниці, КП 

ВМР 

«Муніципальна 

поліція» 

Не потребує 

фінасування 

2017-2020 

2.8. Будівництво мереж 

каналізації в районах 

Старого міста, Кореї, 

Пятничан, Сабарова, 

Пирогова тощо 

Департамент 

міського 

господарства 

міської ради, 

Асоціація 

органів 

самоорганізації 

населення 

м.Вінниці 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), державний 

бюджет, фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, власні 

кошти мешканців, 

інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

2.9. Будівництво,  

реконструкція капітальний 

та поточний ремонти, 

технічне обслуговування 

мережі зливової 

каналізації 

Департаменти 

міської ради: 

міського 

господарства; 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), обласний 

бюджет, державний 

бюджет, інші джерела 

фінансування 

2017-2020 



 
 

2.10. Продовження робіт по 

ремонту та очистці 

криниць загального 

користування 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

2.11. Впорядкування вивозу та 

знешкодження 

господарсько- побутових 

стоків від абонентів, які не 

приєднані до мереж 

водовідведення 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради,  

КП ВМР 

«Муніципальна 

поліція», 

Асоціація 

органів 

самоорганізації 

населення 

м.Вінниці 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради, інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

2.12. Впровадження заходів з 

охорони  та раціональне 

використання водних 

ресурсів на підприємствах 

всіх форм власності, що 

знаходяться на території 

Вінницької міської ОТГ 

Департамент 

економіки і 

інвестицій 

міської ради, 

підприємства, 

що знаходяться 

на території 

Вінницької 

міської ОТГ 

Власні кошти 

підприємств, вклади 

вітчизняних та 

іноземних інвесторів, 

інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

2.13. Будівництво самопливної 

та напірної мережі 

каналізації по 

вул.Чумацькій (від 

перехрестя з І пров. 

А.Турчановича до 

вул. Чехова) 

Департамент 

міського 

господарства 

міської ради 

Міський бюджет, 

фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, інші 

джерела фінансування 

2017-2018 

2.14. Реконструкція обєктів 

механічного очищення 

ОСК м. Вінниця, 

розташованих за адресою: 

м. Вінниця, 

вул. Сабарівське шосе, 4 

КП 

«Вінницяобл-

водоканал» 

Державний бюджет: 

47 957,702 тис.грн 

 

Місцевий бюджет: 

900,000 тис.грн  

 

Власні кошти 

підприємства:  

2 500,00 тис.грн  

 

Загальна вартість 

реалізації пректу:  

51 357,702 тис.грн 

2017-2019 



 
 

2.15. Будівництво  мережі 

каналізації на території 

приватного сектору 

квартального комітету 

«Добробут» мікрорайону 

«Старе місто» в м.Вінниці 

Департамент 

міського 

господарства 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2018 р. 

міський бюджет), 

державний бюджет, 

фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, власні 

кошти мешканців, 

інші джерела 

фінансування 

2018-2020 

3. Поводження з відходами 

3.1. Будівництво комплексу по 

знешкодженню побутових 

відходів (на території 

Людавської сільської ради 

Жмеринського району 

Вінницької області) 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), обласний 

бюджет, фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

державний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

3.2. Розпочати роботи по 

рекультивації полігону 

твердих побутових 

відходів поблизу с. 

Стадниця, Вінницького 

району 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2018 р. 

міський бюджет), 

обласний бюджет, 

державний бюджет, 

фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  , власні 

кошти підприємств, 

2018-2020 



 
 

вклади вітчизняних та 

іноземних інвесторів, 

інші джерела 

фінансування 

3.3. Вдосконалення   діючої   

системи вивезення 

побутових відходів 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), власні кошти 

підприємств, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

3.4. Забезпечення достатньої 

кількості урн та дворових 

контейнерів для збору 

сміття 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), власні кошти 

підприємств, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

3.5. Звільнення територій 

загального користування 

від стихійних 

сміттєзвалищ 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), обласний 

бюджет, інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

3.6. Знешкодження 

небезпечних промислових 

відходів підприємства – 

банкрута ВАТ «Завод 

«Ореол» 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), обласний 

бюджет, фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  , інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

3.7. Опрацювання питання 

щодо поводження з 

небезпечними відходами у 

складі побутових відходів 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради, 

виконавці послуг 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

3.8. Впровадження заходів 

щодо поводження з 

відходами на 

підприємствах всіх форм 

власності, що знаходяться 

на території Вінницької 

міської ОТГ 

Департамент 

економіки і 

інвестицій 

міської ради, 

підприємства що 

знаходяться на 

території 

Вінницької 

міської ОТГ 

Власні кошти 

підприємств, вклади 

вітчизняних та 

іноземних інвесторів, 

інші джерела 

фінансування 

2017-2020 



 
 

3.9. Утилізація небезпечних 

промислових відходів 

підприємства-банкрута 

«ВАТ «Завод «Термінал» 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), обласний 

бюджет, фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища  міської 

ради, обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

4. Зелені насадження 

  

4.1. Продовжити роботи по 

озелененню території 

Вінницької міської ОТГ та 

догляду за зеленими 

насадженнями відповідно 

до науково- обґрунтованих 

технологій садового 

господарства в комплексі 

із традиціями садово- 

паркового мистецтва 

України та Поділля 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

4.2. Продовження робіт по 

інвентаризації та 

паспортизації зелених 

насаджень на території 

Вінницької міської ОТГ,  

в т. ч. вікових дерев з 

використанням методів 

аерофотознімання 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

4.3. Розробка локальної схеми 

екомережі міста Вінниці 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

Бюджет Вінницької  

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради, інші джерела 

фінансування 

 

 

 

 

 

2017-2020 



 
 

5.Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності  

в галузі охорони довкілля 

5.1. Проведення 

інформаційно- 

просвітницьких акцій, 

конкурсів, спрямованих на 

виховання та екологічну 

освіту дітей та учнівської 

молоді 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департаменти 

освіти,  

енергетики, 

транспорту та 

зв’язку міської 

ради 

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради, інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

5.2. Організація та проведення 

семінарів, тренінгів, 

з’їздів, конференцій на 

екологічну тематику для 

представників 

підприємств, організацій, 

закладів та установ 

Вінницької міської ОТГ 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департамент 

економіки і 

інвестицій 

міської ради 

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради, власні кошти 

підприємств, установ, 

закладів та 

організацій, інші 

джерела фінансування 

2017-2020 

5.3. Забезпечення 

систематичного 

висвітлення  в засобах 

масової інформації 

еколого-виховних та 

освітянських програм з 

питань захисту довкілля 

Департамент 

міської ради: 

освіти; у справах 

ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю 

Бюджет Вінницької 

міської ОТГ (2017-

2018 рр. міський 

бюджет), інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

5.4. Створення, супровід та 

наповнення екологічної 

сторінки на офіційному 

веб-сайті Вінницької 

міської ради 

Департаменти 

міської ради: 

економіки і 

інвестицій; 

інформаційних 

технологій 

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради 

2017-2020 

5.5. Розробка екологічних 

стежин та інших еколого-

туристичних маршрутів, 

спрямованих на 

популяризацію 

екологічних об’єктів 

Вінницької міської ОТГ 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, 

департамент 

освіти міської 

ради 

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради, інші джерела 

фінансування 

2017-2020 

 

7. Очікувані результати реалізації Програми 

 

В результаті реалізації програмних заходів очікується: 

- прийняття екологічно виважених управлінських рішень; 

- ефективне  використання  коштів,  передбачених  на  природоохоронні 

заходи та комплексне вирішення екологічних проблем Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади; 

- підвищення рівня екологічної культури та екологічної



 
 

свідомості громадян; 

- зменшення екологічних ризиків від зберігання накопичених відходів 

та раціональне використання території. 
 

8. Зв'язок між Програмою та «Стратегією розвитку «Вінниця – 2020» 

 

Основні завдання та заходи Програми сформовані відповідно до 

основних орієнтирів «Стратегії розвитку «Вінниця 2020» щодо дотримання 

сучасних вимог до захисту навколишнього середовища, а саме: 

 Стратегічний пріоритет 3 «Сталий екологічний розвиток і покращення 

якості надання комунальних послуг» 

 Ціль1. «Вдосконалена транспортна система, яка забезпечує високий 

рівень мобільності» передбачає формування доступної для громади 

сучасної транспортної системи, яка б забезпечувала б високий рівень 

якості транспортних послуг та відповідала б екологічним вимогам. 

 Ціль2. «Енергоефективність та захист навколишнього середовища» 

передбачає впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, 

створення і збереження чистого та здорового середовища. 
 

9. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми 

 

Виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації, 

розташовані на території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, 

забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни. 

Відповідальні за виконання програмних заходів  двічі на рік за 

підсумками півріччя до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

інформують розробника Програми про стан виконання заходів. 

Розробник Програми на підставі матеріалів від виконавців Програми 

узагальнює інформацію, розміщує в засобах масової інформації та на 

офіційному сайті міської ради у мережі Інтернет. 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом 

поетапного та якісного виконання комплексу заходів усіма виконавцями, за 

рахунок підвищення ефективності взаємодії виконавчих органів міської ради, 

суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій у вирішенні 

проблемних питань з охорони навколишнього природного середовища. 

Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої 

соціально-економічної ситуації, результатів моніторингу, реальних 

можливостей видаткової частини бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади (визначається щорічно) та у випадках зміни 

законодавчих, нормативно-правових та інших актів. Коригування 

здійснюється за ініціативи виконавців заходів  Програми, постійних комісій 

міської ради, суб’єктів  підприємницької діяльності, громадських організацій 

тощо. Ініціатор готує пропозиції, до яких додає вичерпне обґрунтування (в 

разі необхідності розрахунок витрат) запропонованих змін. 



 
 

Розробник Програми подає проект рішення щодо запропонованих змін 

для розгляду виконавчим комітетом та міською радою. 

Питання про хід виконання заходів Програми розглядається на засіданнях 

виконавчого комітету та міської ради щорічно. 

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської 

ради: з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - 

економічного розвитку. 
 

10.Показники моніторингу реалізації Програми 

 

Результативність виконання Програми визначається за допомогою наступних 

показників (ключових індикаторів) до базового 2015 року: 

 

Ключові індикатори 2017р. 2018р. 2019р. 2020р. 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря, 

тис.тонн, т/км2, т/люд.: 

- від стаціонарних джерел 

- від пересувних джерел 

    

Кількість виданих дозволів на 

викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, шт. 

    

Обсяги споживання паливно-

енергетичних ресурсів в цілому по 

території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, ГВт 

    

Обсяги викидів СО2, тонн 
    

Аналіз проб, взятих з централізованої 

мережі, 

% нестандартних проб: 

- по хімічним показникам 

- по бактеріологічним 

    

Аналіз проб, взятих з криниць 

громадського користування, % 

нестандартних проб: 

- по хімічним показникам 

- по бактеріологічним 

    



 
 

Аналіз проб, взятих з поверхневих водойм, 

% нестандартних проб: 

- по хімічним показникам 

- по бактеріологічним 

    

Протяжність збудованих і 

реконструйованих каналізаційних мереж, 

км 

    

Протяжність мереж зливової каналізації, км 
    

Обсяги промислових відходів (І-ІІІ 

класів небезпеки), тис. тонн 

    

Обсяги твердих побутових відходів, 

тис.тонн 

    

Кількість новостворених, відновлених 

об’єктів (елементів) зеленого господарства, 

шт. 

    

Кількість скарг, що надійшли від 

населення щодо екологічного стану 

території Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, % 

    

Кількість просвітницьких заходів в 

закладах освіти, спрямованих на 

підвищення екологічної культури та 

освіти, з розбивкою на вікові групи, на які 

вони направлені, шт. 

    

Надходження коштів до Фонду 

охорони навколишнього природного 

середовища міської ради, тис. грн. 

    

   

 

 

 

 

Міський голова           С.Моргунов 



 

 

Департамент економіки і інвестицій міської ради  

Юзвак Світлана Петрівна 

Начальник відділу охорони довкілля і використання природних ресурсів 

 


