
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.11.2022 № 1279            27 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Вінницької  

міської територіальної громади  

на 2021 – 2023 роки, затвердженої  

рішенням міської ради  

від 24.12.2020 року № 54 зі змінами 
 

 

Враховуючи доповідні записки департаментів міської ради: економіки і 

інвестицій від 30.09.2022 року № 11/00/019/152249, транспорту та міської 

мобільності від 26.09.2022 року № 21/00/007/150764, освіти від 04.10.2022 року           

№15/00/005/152931, комунального господарства та благоустрою від 29.09.2022 

року №19/00/006/152071, 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 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 24.12.2020 р. №54 зі змінами, а саме:  

1.1. Пункт 1. «Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській 

діяльності у галузі охорони довкілля» розділу 7. «Напрями діяльності і заходи 

Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 – 2023 роки»: 

— підпункт 1.1 викласти в новій редакції: 

 
№ Перелік заходів 

програми 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінан-

сування, 

грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності у галузі охорони довкілля 



№ Перелік заходів 

програми 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінан-

сування, 

грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Проведення та 

організація науково-

технічних 

конференцій і 

семінарів,  виставок, 

фестивалів, 

інформаційно-

просвітницьких 

акцій, конкурсів та 

інших заходів щодо 

пропаганди охорони 

навколишнього 

природного 

середовища для 

представників 

підприємств, 

організацій, закладів 

та установ 

Вінницької МТГ, 

учнів закладів 

загальної середньої 

та професійно-

технічної освіти 

2021 - 

2023 

Виконавчий 

комітет 

Вінницької 

міської ради, 

департамент

и міської 

ради: 

економіки і 

інвестицій, 

освіти  

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

міської ради, 

інші джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансуван

ня заходу 

затверджує

ться 

щорічно 

міською 

радою 

Проведено 

заходи, 

спрямовані на 

підвищення 

рівня 

екологічної 

свідомості 

громадян 

 

— доповнити підпунктом 1.7 наступного змісту: 
 

№ Перелік заходів 

програми 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінан-

сування, грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності у галузі охорони довкілля 

1.7 Проведення 

екологічно- 

просвітницької 

роботи у закладах 

дошкільної освіти 

Вінницької МТГ 

2023 рік Виконавчий 

комітет 

Вінницької 

міської 

ради, 

департамент 

освіти 

міської ради  

Бюджет Вінницької 

МТГ, державний 

бюджет, обласний 

фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради, інші джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування 

затверджуєть

ся щорічно 

міською 

радою 

Проведення 

заходів, 

спрямованих 

на екологічне 

виховання 

дітей 

дошкільного 

віку  

 



1.2. Пункт 3. «Поводження з відходами» розділу 7. «Напрями діяльності і 

заходи Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької 

міської  територіальної громади на 2021 – 2023 роки» доповнити підпунктом 3.5 

наступного змісту: 
 

№ Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконанн

я заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги 

фінан-

сування, 

грн 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Поводження з відходами 

3.5 Заходи щодо 

екологічно 

безпечного 

збирання, 

перевезення, 

зберігання, 

утилізації і 

знешкодження 

відходів 

(відпрацьовані 

люмінесцентні 

лампи, ртутні 

термометри, 

побутові хімічні 

джерела струму, 

зношені шини та 

ін.) 

2022-2023 

роки 

Виконавчий 

комітет 

Вінницької 

міської ради, 

департаменти 

міської ради: 

комунального 

господарства 

та 

благоустрою, 

житлового 

господарства,   

КУП 

«ЕкоВін» 

Бюджет 

Вінницької 

МТГ, 

державний 

бюджет, 

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища, 

фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

міської ради, 

інші джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансув

ання 

затвердж

ується 

щорічно 

міською 

радою 

Вилучення 

небезпечних 

відходів із 

загального 

потоку ТПВ, 

зменшення 

забруднення 

довкілля 

 

1.3. У підпункті 5.3 пункту 5. «Охорона атмосферного повітря» розділу 7. 

«Напрями діяльності і заходи Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської  територіальної громади на 2021 – 2023 роки» в 

графі «Виконавці» словосполучення  «Департамент енергетики транспорту та 

зв’язку міської ради» змінити на словосполучення «Департамент транспорту та 

міської мобільності міської ради». 

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 (С. Ярова).  
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій МОРГУНОВ 



Департамент економіки і інвестицій міської ради 

Любич Тетяна Валеріївна 

Працівник за строковим трудовим договором відділу екологічної політики  

 
 

 

 


