
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.03.2022 № 932        20 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 
 

 

Враховуючи доповідну записку департаменту комунального господарства та 

благоустрою міської ради від 19.01.2022 року № 19/00/006/3668, 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 року №54,  а саме: доповнити  

пункт 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів розділу  

7. «Напрями діяльності і заходи Програми охорони навколишнього природного 

середовища Вінницької міської  територіальної громади на 2021 – 2023 роки» 

підпунктом 2.11 наступного змісту: 
 

№ Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги  

фінансування, 

грн 

Очікувани

й результат 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

2.11 Відновлення  і  

підтримання  

сприятливого  

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 
озер, малих річок 

та інших водойм 

2022-2023 Департаменти 

міської ради: 

комунального 

господарства 

та 

благоустрою, 

міського 

господарства 

Бюджет 

Вінницької 

МТГ, 

державний 

бюджет, 

обласний фонд 

охорони 

навколишнього 

Обсяг 

фінансування 

заходу 

затверджується 

щорічно 

міською радою 

Покращення 

санітарно- 

екологічног

о стану озер, 

малих річок 

та інших 

водойм на 

території 



№ Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Обсяги  

фінансування, 

грн 

Очікувани

й результат 

1 2 3 4 5 6 7 

на території 

Вінницької МТГ  

природного 

середовища, 

фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

міської ради, 

інші джерела 

фінансування 

Вінницької

МТГ 

 

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 з охорони довкілля та 

моніторингу якості атмосферного повітря 

 
 

 


