
місцевого 

бюджету

за рахунок 

субвенції з 

обласного 

бюджету

місцевого 

бюджету

за рахунок 

субвенції з 

обласного 

бюджету

місцевого 

бюджету

за рахунок 

субвенції з 

обласного 

бюджету

Всього 3824,35 - 1040,45 - 435,56079 -

1

Проведення та участь у науково-

технічних конференціях і семінарах, 

організація  виставок, фестивалів та 

інших  заходів, витрати на відрядження, 

екологічна освіта населення, розробка 

міських, цільових екологічних програм, 

підготовка кадрів, проведення екологічної 

експертизи проектів (дослідницькі 

послуги, розробка екологічних програм) 50,00 - 50,00 - - -

Надаються 

послуги

Підвищення 

рівня 

екологічних 

знань  

населення

2

Витрати, пов’язані з лабораторними 

дослідженнями вмісту забруднюючих 

речовин, стічних і природних водойм, 

ґрунтів тощо 106,35 - 74,85 - 17,76079 -

Надаються 

послуги

Визначення 

забруднення 

води, повітря, 

ґрунтів  і 

впливу на 

навколишнє 

середовище 

підприємств

3

Обслуговування та технічне забезпечення 

функціонування автоматизованої системи 

екологічного моніторингу та поста 

контролю забруднення атмосферного 

повітря 2200,00 - - - - -

Прово-

диться 

процедура 

закупівель

Моніторинг 

атмосфер-ного 

повітря, 

контроль за 

викидами 

Затверджено місцевим 

бюджетом, тис. грн

Фактично освоєно, тис. 

грн.

Касові видатки, тис. 

грн.Назва діючої 

екологічної 

програми, ким і 

коли 

затверджена

Стан виконання та фінансування заходів департаменту екологічної політики на 01.10.2017, які фінансуються за рахунок коштів 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища

№ 

п/п Назва заходу

Причини 

не 

викорис-

тання 

коштів

Природо-

охоронний 

ефект

Комплексна 

програма 

екологічної 

безпеки та 

впровадження 

сталого 

екологічного 

низьковуглецевого 

розвитку м. Дніпра 

на 2016 – 2020 рр., 

затверджена 

рішенням міської 

ради від 30.03.2016            
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4

Науково-технічні дослідження з розробки 

пропозиції щодо здійснення державно-

приватного партнерства для будівництва 

сміттєпереробного об’єкта на території 

Регіонального сміттєпереробного 

Комплексу раціонального використання 

та зберігання побутових відходів 

«Правобережний» КП «Еко Дніпро» 300,00 - 299,90 - - -

Прово-

дяться 

роботи

5

Дослідження характеристик ТПВ, що 

утворюються у житловій забудові м. 

Дніпра та вивчення їх властивостей 198,00 - 197,90 - - -

Надаються 

послуги

6

Будівництво очисних споруд у місцях

скиду поверхневого стоку у р. Самара

(розробка проектно-кошторисної

документації, експертиза) 330,00 - - - - -

Готується 

тендерна 

докумен-

тація

Підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного 

стану річок

7

Рекультивація порушених земель в районі

вул. Сірка, 60 (розробка проектно-

кошторисної документації, експертиза) 220,00 - - - - -

Готується 

тендерна 

докумен-

тація

Озеленення, 

догляд 

за зеленими 

насад-женнями

8

Утримання та оснащення департаменту

екологічної політики Дніпровської

міської ради приладами, обладнанням і

спеціальними транспортними засобами

(апаратура для запису та відтворення

аудіо- та відеоматеріалу) 20,00 - 17,80 - 17,80 - -

Підвищення 

ефективності 

та кількості  

послуг, робіт  

9

Розробка проектної документації системи 

комплексного моніторингу атмосферного 

повітря у місті 400,00 - 400,00 - 400,00 - -

Моніторинг 

атмосфер-ного 

повітря, 

контроль за 

викидами в 

атмосферуДиректор департаменту П. В. Головаха

Вирішення 

проблеми 

утилізації та 

переробки 

ТПВ міста

Комплексна 

програма 

екологічної 

безпеки та 

впровадження 

сталого 

екологічного 

низьковуглецевого 

розвитку м. Дніпра 

на 2016 – 2020 рр., 

затверджена 

рішенням міської 

ради від 30.03.2016            

№ 26/5


