
  

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 28.08.2020 № 2336                 54 сесія 7 скликання  
            м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін та доповнень до  

Програми охорони навколишнього  

природного середовища на території  

Вінницької міської об’єднаної територіальної  

громади на 2017 – 2020 роки, затвердженої  

рішенням міської ради від 28.10.2016 року  

№ 435 (зі змінами) 

 

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення 

департаменту освіти міської ради від 06.08.2020 року №15-00-005-41693 та 

доповідну записку департаменту економіки і інвестицій міської ради від 

26.08.2020 року №01-01-44791. 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного 

середовища на території Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 

28.10.2016 року №435 (зі змінами), а саме: доповнити пункт 5. «Екологічна 

освіта і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі охорони 

довкілля» розділу 6. «Заходи Програми охорони навколишнього 

природного середовища Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2017 – 2020 роки» підпунктами 5.7. та 5.8 наступного змісту: 

 
№ 

з/п 

Заходи Програми Відповідальні 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

Термін 

виконання 

5. Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності в галузі 

охорони довкілля 

5.7. Проведення 

міського конкурсу 

учнівських 

екологічних 

Департамент освіти 

міської ради 
Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

2020 



  

ініціатив 

«Ековектор» та 

реалізація 

проектів-

переможців 

міської ради: 

298,747 тис. грн  

5.8 Забезпечення  

проведення   

стратегічної 

екологічної оцінки 

документів 

державного 

планування 

Виконавчий комітет 

міської ради, 

департаменти міської 

ради: економіки і 

інвестицій, освіти, 

маркетингу міста та 

туризму, охорони 

здоров’я, архітектури 

та містобудування, 

культури  та інші 

виконавчі органи 

міської ради – 

розробники 

документів 

державного 

планування 

Фонд охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

міської ради: 

200,0 тис. грн 

2020 

 

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



 

 

Департамент економіки і інвестицій міської ради  

Юзвак Світлана Петрівна 

Начальник відділу охорони довкілля і використання природних ресурсів 
 

 

 

 


