                                                             	Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від
№


Про затвердження звіту про виконання Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища          м. Одеси на 2009-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07.07.2009 р. № 4416-V

Відповідно до підпункту 22 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 статті 39 Регламенту Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 06.12.2010 р.           № 3-VI зі змінами та доповненнями, з метою здійснення контролю  виконання Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                     від 07.07.2009 р. № 4416-V, Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 07.07.2009 р. № 4416-V (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з екології та надзвичайних ситуацій.


Міський голова                                                               		О. Костусєв



Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради



Керуюча справами                                                                 	Т. Герасименко
                                                         

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від
№



Звіт про виконання
Програми охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                    від 07.07.2009 р. № 4416-V


	Рішенням Одеської міської ради від 07.07.2009 р. № 4416-V затверджена Програма охорони і поліпшення стану навколишнього природного середовища м. Одеси на 2009-2012 роки (далі – Програма), реалізація якої покладена на управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради.
Програма розроблена з метою поліпшення екологічного стану прибережної зони, охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, тваринного світу, раціонального використання земель, раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, а також реалізації заходів з науки, інформації і освіти, підготовки кадрів, екологічної експертизи тощо.
На виконання Програми протягом звітного періоду проведено комплекс екологічних та економічних заходів, спрямованих на покращення екологічного стану середовища проживання шляхом зниження техногенного навантаження на довкілля, посилення контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог чинного законодавства, проведення проектно-конструкторських та науково-практичних заходів.
Реалізація основних завдань, передбачених Програмою, здійснена  шляхом визначення екологічних пріоритетів, формування стратегії комплексу необхідних робіт. 
З метою виконання Програми здійснено ряд заходів з реконструкції очисних споруд комунальної установи „Міська клінічна інфекційна лікарня”                     (у т.ч. коригування проекту реконструкції, а також пусконалагоджувальні роботи, технічний та авторський нагляд, лабораторні дослідження, закладання проектно-робочої документації до бази зберігання страхового фонду документації України та ін.).
Моніторинг стану атмосферного повітря муніципальною лабораторією дає змогу забезпечувати контроль функціонування потенційно-небезпечних об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, з метою запобігання забрудненню довкілля та додержання норм природоохоронного законодавства.
Згідно із Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» управлінням екології та розвитку рекреаційних зон  Одеської міської ради спільно зі спеціалістами Німецького притулку для тварин розроблено Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки. Основною вимогою вказаної Програми є гуманне поводження з тваринами.
За шість з половиною років у Німецькому притулку для тварин стерилізовано близько двадцяти тисяч бездомних собак, хоча потенційно за цей період могло народитися декілька десятків тисяч цуценят. Також має місце обов’язкова процедура, яка проводиться з кожною твариною у притулку, – щеплення від сказу (дія вакцини – 3 роки), у зв’язку з чим у місті та його околицях створено певний біологічний бар’єр. Придбано корму для тварин, вакцин проти сказу, лікарських препаратів для надання допомоги тваринам.
Рішенням Одеської міської ради у 1999 році закрито промивно-пропарювальну станцію. Протягом п’яти років за рахунок коштів державного фонду охорони навколишнього середовища та Одеської залізниці проводились роботи з ліквідації ставків-накопичувачів нафтомістких відходів. На даний час рекультивовано грунт, висаджено дерева. Разом з тим, за межами території станції «Одеса-Сортувальна» залишається природний ставок площею 0,5 га, у донних відкладеннях якого присутні нафтопродукти.
У літній період року при зниженні рівня забруднення води забруднений грунт є потенційним джерелом виникнення пожежі, що підтверджує необхідність ліквідації ставка з подальшою рекультивацією грунту. Проведення робіт пропонується здійснювати у дві черги з урахуванням необхідності дослідження грунту за периметром ставка та визначенням фактичного обсягу грунту, що підлягає рекультивації.
Несанкціоноване скидання стічних вод у водойму колишньої Джутової фабрики призвело до незадовільного санітарно-екологічного стану в районі ставка. У літній період ставок практично пересихає. Забруднений грунт несе потенційну загрозу в санітарно-епідеміологічному та екологічному відношенні. Організовано проведення проектно-вишукувальних робіт з реконструкції акумулюючого ставка колишньої Джутової фабрики.
На пляжах «11 станція Великого Фонтану», «Дельфін» та «Лузанівка» створюються спеціальні умови для максимально комфортного відпочинку людей з обмеженими фізичними можливостями.
Спеціальною профільною комісією розроблені рекомендації з обладнання пляжів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, відповідно до яких здійснено благоустрій прибережної зони: організовано спуск до пляжів, на пляжах встановлені майданчики з наметом зі стаціонарними тапчанами необхідної висоти, встановлено пандуси, душові кабінки та туалети для інвалідів-колясочників.

Звіт про виконання заходів Програми  за роками додається.
 Додаток
до звіту про виконання Програми  

Звіт про виконання заходів програми за роками

№ з/п
Найменування заходу
Відповідальний виконавець
Сума
2009 рік
1
Розробка проекту зливового колектора                    по вул. Промисловій
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 
Одеської міської ради
588,0
2
Розробка проекту та реконструкція зливового колектора Середньофонтанської балки
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 
Одеської міської ради
800,0
3
Розробка проекту та реконструкція зливового колектора Середньофонтанської балки
Управління житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 
Одеської міської ради
1 000,0
4
Проведення робіт з ліквідації буферного ставка колишньої промивно-пропарювальної станції „Одеса-Сортувальна” Одеської залізниці
Управління екологічної безпеки 
Одеської міської ради
598,5
5
Проведення робіт з реконструкції очисних споруд комунальної установи „Міська клінічна інфекційна лікарня”                                         (у т.ч. коригування проекту реконструкції,              а також  пусконалагоджувальні роботи, технічний та авторський нагляд, лабораторні дослідження, закладання проектно-робочої документації до бази зберігання страхового фонду документації України та ін.)
Управління екологічної безпеки 
Одеської міської ради
390,8
6
Видавництво поліграфічної продукції на екологічну тематику
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
24,9
7
Придбання корму для тварин, вакцин проти сказу, лікарських препаратів для надання допомоги притулку тварин для реалізації Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
111,1
8
Ремонт та технічне обслуговування установок очищення води в дитячих і лікувальних установах
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
399,1
9
Витрати на утримання комунальної установи „Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”
Управління з питань культури та мистецтв Одеської міської ради
2 262,0
10
Придбання установок очищення води для розміщення в дитячих і лікувальних установах
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
1 098,2
11
Проведення наукових досліджень, проектних і проектно-конструкторських розробок, спрямованих на природоохоронні заходи. Розробка екологічних програм, у т.ч. „Чиста питна вода дітям Одеси” та „Про поводження з відходами”
Управління екологічної безпеки 
Одеської міської ради
46,0
12
Розробка проекту будівництва берегозахисних споруд від  сел. Чорноморка до                              мису «Великий Фонтан» (перша черга)
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя 
Одеської міської ради
1 124,4
13
Проектування та створення нових скверів,                   у т.ч. скверу ім. К.Г. Паустовського (морська сторона вул. Чорноморської) та інших парків і  скверів


Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
31,8
14
Моніторинг  стану атмосферного повітря, оснащення приладами контролю та витрат на утримання та дооснащення муніципальної лабораторії (утримання відділу екологічного контролю КП «Центр екологічних проблем та ініціатив»)
КП «Центр екологічних проблем та ініціатив»
193,6
15
Проведення робіт з реконструкції очисних споруд комунальної установи „Міська клінічна інфекційна лікарня”                                         (у т.ч. коригування проекту реконструкції,              а також  пусконалагоджувальні роботи, технічний та авторський нагляд, лабораторні дослідження, закладання проектно-робочої документації до бази зберігання страхового фонду документації України та ін.)
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
1,3
16
Видавництво поліграфічної продукції на екологічну тематику
Асоціація міст України та громад
5,0
17
Проведення робіт з реконструкції очисних споруд комунальної установи „Міська клінічна інфекційна лікарня”                                         (у т.ч. коригування проекту реконструкції,              а також  пусконалагоджувальні роботи, технічний та авторський нагляд, лабораторні дослідження, закладання проектно-робочої документації до бази зберігання страхового фонду документації України та ін.)
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
49,4
18
Капітальний ремонт каналізаційної системи комунальної установи „Міська клінічна лікарня № 9”
Управління охорони здоров’я Одеської міської ради
189,8
19
Реконструкція системи водовідведення зливових та стічних вод на території Суворовського району 
Управління дорожнього господарства 
Одеської міської ради
250,0
20
Проведення робіт з реконструкції очисних споруд комунальної установи „Міська клінічна інфекційна лікарня”                                         (у т.ч. коригування проекту реконструкції,              а також  пусконалагоджувальні роботи, технічний та авторський нагляд, лабораторні дослідження, закладання проектно-робочої документації до бази зберігання страхового фонду документації України та ін.)


Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
194,8
21
Дооснащення пересувної екологічної лабораторії
КП «Центр екологічних проблем та ініціатив»
99,8
Усього 2009 рік
9 458,5
2010 рік
1
Придбання установок очищення води для розміщення в дитячих і лікувальних установах
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
498,9
2
Реконструкція системи водовідведення зливових та стічних вод на території
м. Одеси, у тому числі:

- у Суворовському районі;
- у Приморському районі
Управління дорожнього господарства  Одеської міської ради
623,4
3
Розробка та погодження проекту будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод у море від СБО “Північна” та реконструкція дамби Хаджибейського лиману з розширенням дорожнього полотна
Управління екологічної безпеки
Одеської міської ради 
4 029,9
4
Розробка проекту та реконструкція зливового колектора Середньофонтанської балки
Управління дорожнього господарства 
Одеської міської ради
107,2
5
Витрати на утримання комунальної установи „Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”
Управління культури та мистецтв Одеської міської ради

1 322,3
6
Проведення робіт щодо організації комплексу з утилізації біологічних та медичних відходів з виробленням енергоносіїв для підприємств комунальної власності міста, розташованих у районі 6-го км Овідіопольської дороги в Малиновському районі, у т.ч.:
- розробка  та погодження робочого проекту щодо організації комплексу з утилізації біологічних та медичних відходів з виробленням енергоносіїв для підприємств комунальної власності міста, розташованих в районі  6-го км Овідіопольської дороги в Малиновському районі;
- придбання основного та додаткового обладнання, спецавтотранспорту, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи, технічний і авторський нагляд та ін.
Управління екологічної безпеки 
Одеської міської ради
286,2
Усього 2010 рік
6867,9
2011 рік
1
Придбання корму для тварин, вакцин проти сказу, лікарських препаратів для надання допомоги притулку тварин з метою реалізації Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки
Управління екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради
120,0
2
Проведення робіт з реконструкції очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня» (виготовлення та закладання проектної робочої документації до бази зберігання страхового фонду України)
Управління екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради
8,6
3
Організація і проведення робіт, спрямованих на екологічну освіту населення, підготовку кадрів, підвищення кваліфікації і обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради
10,0
4
Реконструкція системи водовідведення зливових та стічних вод на території Суворовського району 
Управління дорожнього господарства 
Одеської міської ради
884,5
5
Коригування робочого проекту „Реконструкція системи водовідведення на території парку ім. Ленінського комсомолу” та експертиза проектної документації
Управління екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради
154,8

6
Проведення комплексної державної будівельної експертизи проекту будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна»
Управління екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради
314,8
7
Витрати на утримання комунальної установи „Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”
Управління культури та туризму
Одеської міської ради 
3813,7
8
Розробка проекту реконструкції та очистки системи водовідведення зливових та стічних вод на території мікрорайону «Пересип» Суворовського району м. Одеси 
Управління дорожнього господарства 
Одеської міської ради
293,0
9
Заходи із захисту від підтоплення і затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, у тому числі:
- розробка проекту ремонту берегозахисних споруд  (у т.ч. поповнення пляжів піском); 
- науково-дослідницькі роботи „проміри глибин від урізу до хвилелому”;
- поточний ремонт берегозахисних споруд         (у т.ч. поповнення пляжів піском) 
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя 
Одеської міської ради

1000,0
Усього 2011 рік
6599,4
2012 рік
1
Розробка проекту ліквідації буферного ставка колишньої промивно-пропарювальної станції «Одеса-Сортувальна»  Одеської залізниці
Управління екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради
99,6
2
Обстеження акумулюючого ставка колишньої Джутової фабрики
Управління екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради
97,9
3
Розробка проекту капітального ремонту штолень та галерей першої та другої черги
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя 
Одеської міської ради

290,0
4
Придбання корму для тварин, вакцин проти сказу, лікарських препаратів для надання допомоги притулку тварин з метою реалізації Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2007-2015 роки
Управління екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради
120,0
5
Витрати на утримання комунальної установи „Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення”
Управління культури та туризму
Одеської міської ради 
3 813,7
6
Коригування робочого проекту будівництва берегозахисних споруд від сел. Чорноморка        до мису «Великий Фонтан»
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя 
Одеської міської ради
209,8
7
Озеленення території міста
Управління екології та розвитку рекреаційних зон 
Одеської міської ради
1 292,6
8
Розробка проекту капітального ремонту штолень та галерей першої та другої черги
Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя 
Одеської міської ради
192,0
9
Будівництво захисних споруд на об`єкті очисних споруд комунальної установи «Міська клінічна інфекційна лікарня»
Управління капітального будівництва 
Одеської міської ради
209,2
10
Проведення заходів з профілактики захворювань дерев 
Управління екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради,                                  КП  «Міськзелентрест»
99,9
Усього 2012 рік
6424,7
Всього по  Програмі за 2009-2012 роки
29 350,5





Секретар ради                                                                            О. Бриндак


