
З метою постійного інформування громадськості про екологічний стан 
і  проблеми  області,  а  також  для  забезпечення  висвітлення  пріоритетів 
державної екологічної політики в області та виконання положень Орхуської 
конвенції  про  право  громадськості  на  вільний  доступ  до  інформації 
екологічного спрямування, держуправління постійно і плідно співпрацює з 
обласними та місцевими засобами масової інформації:  газетами "Народне 
слово",  "Кіровоградська  правда",  "Украина-Центр",  "Колос", 
"Новгородківські  вісті",  "Вісник  Голованівщини",  "Трудова  слава"  та 
іншими. Крім того, матеріали про реалізацію державної екологічної політики 
в регіоні висвітлюються на обласних та районних радіо і телебаченні. Так, 
протягом звітного  періоду  фахівцями держуправління  проведені  засідання 
круглих  столів  на  теми:  "Обговорення  з  громадськістю  найбільш 
актуальних  проблем  у  сфері  екології  та  шляхів  їх  вирішення",  надання 
пропозицій  представниками  громадськості  для  включення  до  проекту 
обласної програми "Центральний регіон - 2015", "Про стан та перспективи 
розвитку  природно-заповідного  фонду  в  Кіровоградській  області"  тощо, 
засідання  Громадської  ради  з  питань:  "Права  людини  у  сфері  охорони 
навколишнього природного середовища"; "Зменшення розорюваності земель 
в  Кіровоградській  області";  "Заліснення  Кіровоградської  області"; 
"Ознайомлення з постановою КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 " Про 
забезпечення  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації  державної 
політики»,  ознайомлення  з  положенням  Громадської  ради,  надання 
пропозицій  щодо  удосконалення  роботи  у  2011  році".  Проведено 
Всеукраїнський конкурс "Національне дерево України", "День довкілля" з 
природоохоронними заходами - "Малюнок на асфальті" на тему: "В якому 
світі я хочу жити" тощо. Фахівці держуправління приймали активну участь у 
благоустрої  та  озелененні  території  парку-пам»ятки  садово-паркового 
мистецтва "50-років Жовтня" де висаджено 65 ялинок та створено "Алею 
Перемоги",  у  Всеукраїнській  акції  "Майбутнє  лісу  у  твоїх  руках",  у 
Міжнародній  екологічній  конференції  "Про  доступ  до  екологічної 
інформації, участь громадськості в прийнятті рішень та доступ до правосуддя 
з питань, що стосуються довкілля в Кіровоградській та Дніпропетровській 
областях", нарадах - 34, круглих столах - 8, конференціях - 3, громадських 
слуханнях - 3, семінарах - 2, засіданнях - 32, фотоконкурсах - 1 тощо, участь 
на міжнародному рівні: у Міжнародній виставці - ярмарку "Екологія 2010" у 
Міжнародному екологічному форумі "Довкілля - 2010" в м. Києві, у семінарі 
- трейнінгу на тему: "Підтримка України у впровадженні Конвенції Еспоо та 
Оргуської  Конвенції",  який  проходив  на  базі  Орхуського  інформаційно 
-тренінгового центру при Мінприроди України.

Держуправлінням плідно  співпрацює ТОВ "Видавництво  "Престиж 
Медіа  Інформ",  ТОВ  "Український  видавничий  консорціум", 
ТОВ "Український центр міжнародних виставок, конференцій та форумів" 
підготовлено  та  розміщено  статті  у  всеукраїнські  видавництва  на  тему: 
"Збереження  біологічного  та  ландшафтного  різноманіття"  в  Міжнародне 
екологічні видання Збалансований (сталий) розвиток України - пріоритети



національної  політики,  статтю на  тему:  "Екологія  Кіровоградщини"  для 
участі  у  загальноукраїнській  громадській  акції  "Екологія,  довкілля  та 
природокористування  в  Україні",  статтю  на  тему:  "Екологічний  стан 
регіону" для загальноукраїнської програми "Екологія та природні багатства 
України 2010".

Держуправління співпрацює з друкованими та електронними засобами 
масової інформації на екологічну тематику підготовлено та проведено 154 
виступи, а саме: статтей в газету - 110, репортажів на телебаченні - 14, на 
радіо - ЗО, проведено засідань колегії держуправління - 3.

Постійно  проводиться  розміщення  екологічної  інформації  на  Веб-
сайтах  держуправління  за  адресою:Шр://1игесо1о£.1«г.ІІа/  та  Міприроди 
України.

У 2010  році  від  Міністерства  ОНГТС України  отримано  екологічну
літературу  "Це  моя  Україна"  2,3  том,  друге  видання  "Червоної  книги
України"  рослинний  світ  1996  року  та  третє  видання  "Червоної  книги
України" (рослинний та тваринний світ) , яку держуправління презентувало
та розповсюдило серед громадських екологічних організацій
Кіровоградської області.

З  2007  року  Державним  управлінням  охорони  навколишнього 
природного  середовища  в  Кіровоградській  області  започатковано  газету 
"Екологічний вісник Кіровоградщини", яка виходить щомісяця, на протязі 
2010 року випущено 12 номерів.

За  рахунок  коштів  обласного  фонду  охорони  навколишнього 
природного  середовища  в  області  за  участю  Держуправління  постійно 
проводяться  роботи  по  формуванню  державних  кадастрів  рослинного  і 
тваринного світу,  готуються та видаються довідники, збірники та буклети 
природоохоронної тематики, у тому числі на тему охорони та збереження 
біорізноманіття області.

Так,  протягом 2-х останніх років в області  видано буклет "Крилаті  
скарби Кіровоградщини", в якому представлені хижі червонокнижні птахи 
(соколоподібні, совоподібні) Кіровоградської області, буклети - презентації 
заповідних урочищ "Монастирище", "Козацький степ", "Каскади", "Чорний 
ліс", довідник "Природа Кіровоградщини: амфібії та рептилії", до 70-річчя 
створення  Кіровоградської  області  вийшло  в  світ  2-ге,  доповнене  і 
перероблене  видання  книги  "Заповідні  куточки  Кіровоградської  землі", 
"Екологічний  паспорт",  "Регіональна  доповідь  про  стан  охорони 
навколишнього  природного  середовища  в  Кіровоградській  області", 
виготовлено  "Екологічний  стенд",  карманні  екологічні  календарики на 
2010  рік,  екологічні  листівки  до  Дня  довкілля.  Випущена  екологічна 
продукція  розповсюджена  в  місцеві  та  районні  загальноосвітні  школи, 
бібліотеки,  екологічні  гуртки,  громадським екологічним організаціям ,  які 
діють на території Кіровоградської області.

Держуправління  для  підвищення  ефективності  роботи  Орхуського 
інформаційно  -  тренінгового  центру  держуправління  ОНПС  в 
Кіровоградській області при бібліотеці ім. Д.І.Чижевського у 2010 році



забезпечило  комп'ютерною  технікою  та  на  обласному  форумі  сільських 
бібліотекарів  Кіровоградщини,  присвяченому  Всеукраїнському  Дню 
бібліотекарів,  урочисто  вручило  кольоровий  принтер.  На  базі  центру 
постійно  проводяться  екологічні  природоохоронні  заходи,  діє  виставка 
екологічної  літератури.  На  протязі  2010  року  до  Громадської  приймальні 
держуправління  ОНПС  в  Кіровоградській  області  та  Орхуського 
інформаційно -  тренінгового центру звернулося 142 особи з  питань щодо 
збереження довкілля Кіровоградської області.


