Додаток 9
до рішення обласної ради
від _______ 2011 року № __ - VІ
(__ сесія __ скликання)

Розробник: Головне фінансове управління Харківської обласної державної адміністрації, 705-01-10

Розподіл
коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища і
напрями їх використання у 2011 році
Зміст заходів

Найменування організаціїзамовника

обсяг коштів,
грн.

І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
1

2

3

4

5
6

7

8

Головне управління житловоБудівництво очисних споруд за технологією комунального господарства та
"Біоплато" в м. Змієві
розвитку інфраструктури
облдержадміністрації
Реконструкція очисних споруд,
"
смт Зачепилівка
Реконструкція очисних споруд біологічної
системи стічних вод у м. Барвінкове (в тому
"
числі коригування проектно-кошторисної
документації)
Реконструкція каналізаційного колектора по
вул. Харківській від вул. Леонова до КНС-2 в
"
м. Чугуєві (в тому числі коригування
проектно-кошторисної документації)
Реконструкція системи водовідведення в
м. Ізюмі (перший етап)
Реконструкція каналізаційних мереж в
с.Губарівка Богодухівського району (другий
пусковий комплекс)
Реконструкція
очисних
споруд
за
технологією "Біоплато" житлового масиву по
вул. Сумській в м. Мерефа
Будівництво зовнішніх мереж каналізації
житлових кварталів по вул. Харківській,
Сумській в м. Мерефа

9

Реконструкція КНС №1, 2 в м. Валки

10

Розробка
проектно-кошторисної
документації на будівництво очисних споруд
по
вул. Харківській в с. Нагірне
та по вул. Радянській в с. Кочетівка
Зачепилівського району

308 935

1 086 175

1 476 680

226 000

"

1 582 980

"

783 000

Харківська
райдержадміністрація

815 499

Харківська
райдержадміністрація

507 346

Головне управління житловокомунального господарства та
розвитку інфраструктури
облдержадміністрації

1 301 000

"

120 000

Найменування організаціїзамовника

Зміст заходів

обсяг коштів,
грн.

11

Співфінансування на реконструкцію дільниці Головне управління житловосамопливного каналізаційного колектора комунального господарства та
Д=800 мм від вул.Кірова до вул. Леніна в
розвитку інфраструктури
м. Балаклія
облдержадміністрації

12

Реконструкція існуючих очисних споруд №1
з використанням технології "Біоплато" в
м. Змієві

"

3 827 865

13

Будівництво очисних споруд за технологією
"Біоплато" в с. Єлізаветівка Лозівського
району

Лозівська
райдержадміністрація

900 000

Разом по розділу:

1

45 000

12 980 480

II. Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів
Головне управління житловоМоніторинг
покинутих
артезіанських
комунального господарства та
свердловин, які потребують ліквідаційного
розвитку інфраструктури
тампонажу
облдержадміністрації
Разом по розділу:

90 000
90 000

III. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Вовчанська
райдержадміністрація

494 800

"

50 000

"

50 000

4

Придбання асенізаційної вакуумної машини
на базі автомобіля КАМАЗ ємністю
10 куб.метрів для Зміївського району

Зміївська
райдержадміністрація

472 000

5

Придбання асенізаційної
Шевченківського району

Шевченківська
райдержадміністрація

515 000

1
2
3

6

7
8
9
10

Придбання сміттєвозу для м. Вовчанська
Придбання контейнерів для збору ТПВ для
м.Вовчанська
Придбання контейнерів для збору ТПВ для
смт Вільча Вовчанського району

машини

для

Головне управління житловоПроведення робіт по перезатарюванню та
комунального господарства та
ліквідації непридатних пестицидів та
розвитку інфраструктури
отрутохімікатів по Харківській області
облдержадміністрації
Придбання сміттєвозу для смт Великий
Великобурлуцька
Бурлук
райдержадміністрація
Придбання сміттєвозу для Кегичівського
Кегичівська
району
райдержадміністрація
Придбання сміттєвозу для смт Козача
Дергачівська
Лопань Дергачівського району
райдержадміністрація
Придбання сміттєвозу для м. Люботина
Люботинська міська рада

5 647 500

300 000
250 000
250 000
470 000

Зміст заходів
11

Розробка
проектно-кошторисної
документації на будівництво першої черги
полігону ТПВ в м.Люботині"
Всього по розділу:

Найменування організаціїзамовника

обсяг коштів,
грн.

Люботинська міська рада

150 000
8 649 300

IV. Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів
1
2

3

1

2

3

4

5

6
7
8

Заходи з озеленення
Харківського району
Заходи з озеленення
Чугуївського району

селища

Хроли

Харківська
100 000
райдержадміністрація
селища Есхар
Чугуївська
250 000
райдержадміністрація
Головне управління житловоРозробка програми розвитку і збереження
комунального господарства та
зелених насаджень населених пунктів
99 000
розвитку інфраструктури
Харківської області до 2015 року
облдержадміністрації
Всього по розділу:
449 000
V. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація
праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного
спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони природного
середовища
Видання розділу Національної доповіді Головне управління житловоУкраїни про охорону навколишнього комунального господарства та
60 000
природного середовища в Харківській
розвитку інфраструктури
області за 2010 рік
облдержадміністрації
Організація
та
проведення
масових
екологічних акцій, обласних конкурсів,
"
60 000
виставок,
наочна
агітація,
видавнича
діяльність
Створення експертної системи оцінки
екологічних
ризиків
від
потенційно
"
70 000
небезпечних об’єктів Харківської області на
основі географічних інформаційних систем
Проведення
моніторингу
об’єктів
підвищеної
екологічної
небезпеки
в
Харківській області
Проект
оновленої
міжрегіональної
екологічної програми з охорони та
використання вод басейну р. Сіверський
Донець в межах Харківської області
Розробка Програми збереження малих річок
Харківської області до 2016 року
Оцінка екологічного стану ґрунтів на
території Харківської області
Розроблення проекту організації території
Національного
природного
парку
"Слобожанський" (частина 2)
Всього по розділу:

"

99 000

"

150 383

"

250 000

"

90 000

"

95 000
874 383

Зміст заходів

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

11
12
13

14

15

Крім того, погашення заборгованості за
виконані роботи у 2010 році,
з них:
по будівництву очисних споруд за
технологією "Біоплато" в смт Близнюки (в
тому
числі
коригування
проектнокошторисної документації)
по будівництву очисних споруд за
технологією "Біоплато" в м. Змієві (в тому
числі коригування проектно-кошторисної
документації)
по реконструкції очисних споруд в
смт Зачепилівка (в тому числі коригування
проектно-кошторисної документації)
по реконструкції очисних споруд за
технологією "Біоплато", смт Шевченкове
по реконструкції очисних споруд біологічної
системи стічних вод в м. Барвінкове
по реконструкції каналізаційного колектора
по вул. Харківській від вул. Леонова до КНС2 в м. Чугуєві
по реконструкції системи водовідведення в
м. Ізюмі
по
реконструкції
очисних
споруд
Хорошевського геріатричного пансіонату
по реконструкції каналізаійних мереж в
с.
Губарівка
Богодухівського
району
(перший пусковий комплекс)
по реконструкції дільниці самопливного
каналізаційного колектора Д=800мм від
вул. Леніна до вул. Кірова в м. Балаклія
по коригуванню комплексної програми
ліквідації підтоплення територій в містах і
селищах Харківської області
по ліквідації підтоплення селища Зідьки
Зміївського району
по проведенню робіт по перезатарюванню та
ліквідації непридатних пестицидів та
отрутохімікатів по Харківській області
по
розробці
проектно-кошторисної
документації на будівництво полігону
твердих побутових відходів в м.Краснограді
(експертиза)
по розробці проекту організації території
НПП "Слобожанський" (перша частина)

Найменування організаціїзамовника

обсяг коштів,
грн.
8 122 116

Головне управління житловокомунального господарства та
розвитку інфраструктури
облдержадміністрації
Головне управління житловокомунального господарства та
розвитку інфраструктури
облдержадміністрації

44 573

362 341

"

355 649

"

1 018 824

"

697 176

"

960 225

"

280 025

"

222 619

"

106 295

"

1 034 878

"

290 000

"

394 915

"

355 000

"

867

"

65 000

Зміст заходів
16

17

18
19
20

21
22
23

24

25

26

Найменування організаціїзамовника

обсяг коштів,
грн.

"

41 091

"

99 800

"

99 800

"

99 800

"

99 800

Первомайська міська рада

318 712

"

245 000

Лозівська
райдержадміністрація

654 198

Вовчанська
райдержадміністрація

160 622

Краснокутська
райдержадміністрація

69 906

Краснокутська
райдержадміністрація

45 000

по проведенню моніторингу об"єктів
підвищеної
екологічної
небезпеки
в
Харківській області
по розробленню екологічних нормативів
(питомих показників) утворення відходів
непромислової сфери Харківської області
по розробленню екологічних нормативів
(питомих показників) утворення відходів
промислової сфери Харківської області
по виданню поліграфічної продукції з
екологічної тематики
по виданню серії ілюстрованих науковоінформаційних видань "Природно-заповідна
спадщина Харківської області, частина 2"
по
розробці
проектно-кошторисної
документації на реконструкцію системи
водовідведення в
м. Первомайський
по
придбанню
сміттєвозу
для
м. Первомайський
по будівництву очисних споруд за
технологією "Біоплато" в с. Єлізаветівка
Лозівського району
по
розробленню
землевпорядної
документації
та
встановлення
меж
ботанічного заказника загальнодержавного
значення
"Вовчанський"
Вовчанського
району
по розробленню проекту землеустрою з
організації та встановлення меж земельної
ділянки для ентомологічного заказника
"В"язівський" Краснокутського району
по розробленню проекту землеустрою з
організації та встановлення меж земельної
ділянки для ентомологічного заказника
"Гаркавецький" Краснокутського району
Всього за розділами І-V
в тому числі:
план надходження у 2011 році
залишок за 2010 рік
Перший заступник голови обласної ради

31 165 279
18 350 000
12 815 279
О. Олешко

