
АналітичнаАналітична записказаписка

Проблема: засмічення зелених зон Києва

Виконали:
Куришко Діана

Козак Олена



КлієнтКлієнт:: КиївськаКиївська міськаміська державнадержавна
адміністраціяадміністрація

 Зацікавлені сторони:
Місцеві громадські організації
Організації (підприємства) з благоустрою
територій
Екологічні громадські організації
Адміністрації територій, що входить до
зеленої зони Києва

 Мета розв’язання проблеми:
забезпечити чистоту та належний стан
зелених зон Києва



АльтернативаАльтернатива 1.1. ЗалишитиЗалишити всевсе безбез
змінзмін
 Переваги: Низькі витрати на

впровадження альтернати

 Недоліки: Кількість сміття в зелених зонах
буде тільки збільшуватися, що призведе
до втрати лісових насаджень, а також їх
естетичного та екологічного стану.
Непривабливість зелених зон призведе до
втрати інтересу населення та туристів до
використання їх у рекреаційних цілях.
Ігнорування даної проблеми спричинить
також негативну репутацію КМДА та
недовіру населення до влади



АльтернативаАльтернатива 2.2. СтворенняСтворення органуоргану
контролюконтролю заза благоустроємблагоустроєм зеленихзелених зонзон ізіз
залученнязалучення НУОНУО

 Переваги: дана альтернатива включає
комплекс заходів, а тому є найбільш
ефективною; дана альтернатива
передбачає постійно діючі заходи, а тому
систематично слідкуватиме не тільки за
вирішенням даної проблеми, а і за
попередженням даної проблеми у
майбутньому

 Недоліки: додаткові кошти на
впровадження альтернативи, перешкодою
до впровадження може стати також низька
екологічна свідомість населення



АльтернативаАльтернатива 3.3. ОрганізаціяОрганізація
суботниківсуботників
 Переваги: Низькі витрати на

впровадження альтернати

 Недоліки: низька якість прибирання
територій, охоплюється мала площа
територій зеленої зони,
нерегулярність проведення даних
заходів



РекомендаціїРекомендації /1/1



РекомендаціїРекомендації /2/2
Рекомендується впровадити альтернативу 2: створити орган

контролю за благоустроєм зелених зон із залучення НУО.
Зокрема рекомендується:

 створити новий підрозділ при КМДА;

 передбачити серед обов'язків даного органу координування
роботи лісництв, що має на меті створення більш жорсткої
системи стягнення штрафів за засмічення територій, контроль
за обладнанням місць для відпочинку;

 залучити всі можливі НУО до співпраці та при можливості
розподілити рівномірно всі території для більш раціональної
роботи;

 налагодити співпрацю з громадськими організаціями, разом з
якими проводити систематично різноманітні заходи з
підвищення екологічної свідомості населення, створення
різноманітних агітаційних матеріалів, які б закликали громадян
до чистоти і порядку, організації роботи волонтерів у найбільш
популярних місцях для відпочинку, які б слідкували за чистотою і
порядком.



ДякуємоДякуємо заза увагуувагу!!


