Пояснювальна записка
до рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання Проекту
рішення «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради
від 20.12.2017 №43 «Про затвердження Програми «Про фінансування
природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень
на 2018-2020 роки» зі змінами, затвердивши її в новій редакції
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та з метою реалізації політики міської ради в галузі охорони довкілля
розроблена міська цільова програма «Про фінансування природоохоронних
заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки», яка
затверджена рішенням Запорізької міської ради від 20.12.2017 №43 (зі
змінами) (далі – Програма).
Пропонується внести зміни до Програми у частині видатків на 2019 рік.
В 2019 році Програмою передбачено виконання природоохоронних
заходів на загальну суму 24850,0 тис.грн. за рахунок прогнозних надходжень
екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності до міського бюджету.
Прогнозні екологічні надходження до бюджету міста, розраховані з
урахуванням змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу
України.
Перелік заходів Програми сформовано з урахуванням вимог
природоохоронного законодавства, на підставі опрацювання пропозицій,
наданих підприємствами, установами, організаціями.
Основними завданнями Програми на 2019 рік визначені:
підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;
поліпшення стану водних об’єктів, ліквідація негативних факторів
впливу на навколишнє природне середовище;
охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття.

Начальник управління з питань
екологічної безпеки
Запорізької міської ради

Г.А. Золотарьов

Проект №
від

Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017 № 43
«Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів
за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки»
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про
місцеве самоврядування в Україні» та «Про охорону навколишнього
природного середовища», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017
№ 43 «Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних
заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки» (зі змінами),
затвердивши її в новій редакції (додається).
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.
та постійну комісію міської ради з питань екології (Басов О.Ю.).

Міський голова

В.В. Буряк

Рішення підготовлено управлінням
з питань екологічної безпеки
Запорізької міської ради
Начальник управління

Г.А. Золотарьов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
______________ № _______

ПРОГРАМА
про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних
надходжень на 2018-2020 роки
1. Мета Програми
Основною метою Програми про фінансування природоохоронних
заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки (далі –
Програма) є поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня
суспільної екологічної свідомості.
2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання
Стан навколишнього природного середовища є інтегральним
показником розвитку міста. Потребує поліпшення стан водних ресурсів,
поліпшення стану біологічного та ландшафтного різноманіття.
Шляхи та способи розв’язання проблем пропонується вирішувати за
рахунок реалізації природоохоронних заходів, визначених пріоритетними на
відповідний рік.
3. Завдання і заходи
Завдання і заходи Програми заплановані відповідно до
природоохоронного законодавства.
Основними завданнями для реалізації Програми є:
підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;
поліпшення стану водних об’єктів, ліквідації негативних факторів
впливу на навколишнє природне середовище;
охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття.
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у Додатку 1.
4.Обсяги та джерела фінансування
Обсяги та джерела фінансування витрат визначені у три етапи.
Строки реалізації Програми:
І – 2018 рік; ІІ – 2019 рік; ІІІ – 2020 рік.
Орієнтовні обсяги фінансування складають:
на 2018 рік – 28 075,374 тис.грн.;
на 2019 рік – 24 850,0 тис.грн.;
на 2020 рік – 25 950,0 тис.грн.
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок надходжень
екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності до міського бюджету.
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У процесі виконання Програма може уточнюватись шляхом внесення
змін на підставі рішень, які приймаються міською радою для врахування
нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в державі та
місті.
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у
Додатку 2.
5. Очікувані результати, ефективність Програми
Очікувані результати та ефективність Програми:
відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану
водних об’єктів, попередження підтоплення;
збереження територій природно-заповідного фонду;
створення парків;
висадження зелених насаджень;
підвищення екологічної свідомості населення, залучення широких кіл
громадськості до важливих питань в сфері охорони навколишнього
природного середовища.
Очікувані результати в кількісних показниках наведені в Додатку 3.
6.Координація та контроль за ходом виконання Програми
Головним розпорядником коштів є управління з питань екологічної
безпеки міської ради.
Інші головні розпорядники: департамент інфраструктури та
благоустрою міської ради, департамент освіти і науки міської ради,
департамент економічного розвитку міської ради, департамент з управління
житлово-комунальним господарством міської ради, управління з питань
транспортного забезпечення та зв’язку міської ради.
Одержувачі бюджетних коштів головного розпорядника: КП «УКБ»,
КП «Дубовий гай».
Одержувачі бюджетних коштів інших головних розпорядників:
Позашкільний навчальний заклад «Дитячий парк «Запорізький міський
ботанічний сад» Запорізької міської ради Запорізької області,
КП «Водоканал», Концерн «Міські теплові мережі», Запорізьке комунальне
підприємство
міського
електротранспорту
«Запоріжелектротранс»,
КРБП «Зеленбуд», КП «Запорізьке енергетичне агентство».
Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради це
головний розпорядник бюджетних коштів (координатор), який здійснює
координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання,
визначає порядок взаємного інформування, а саме:
протягом бюджетного року здійснює координацію дій одержувачів
коштів, інших головних розпорядників бюджетних коштів, контролює її
виконання, визначає порядок взаємного інформування;
проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та
заходів Програми, цільового використання коштів і готує щорічні звіти про
хід її виконання;
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на підставі одержаних від одержувачів, інших головних розпорядників
бюджетних коштів звітних документів за виконані заходи, готує та надає
департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
документи для їх фінансування та звітується департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради про стан виконання Програми.

Секретар міської ради

Р.О. Пидорич

Додаток 1
до Програми «Про
фінансування природоохоронних
заходів за рахунок екологічних
надходжень на 2018-2020 роки»
Завдання і заходи
з виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів
за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки»
(найменування міської цільової програми)
Найменування
завдання

1
1. Підвищення
рівня суспільної
екологічної
свідомості.

Найменування заходу
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Головний розпорядник
бюджетних
коштів/одержувачі
бюджетних коштів

Джерела
фінансування
(бюджет міста,
державний,
обласний
бюджети, інші)

3

4

Всього

Прогнозні обсяги
За роками
2018
2019

5

6

бюджет міста

2 932,338

882,780

1024,779

1024,779

- проведення науково - технічних конференцій і семінарів, організація виставок,
конкурсів, фестивалів тощо.
Управління з питань
екологічної безпеки міської
ради
Департамент
інфраструктури та
благоустрою міської ради
Департамент з управління
житлово-комунальним

2 109,958

510,000

799,979

799,979

393,000

727,979

727,979

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

1.1. Заходи щодо пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища

7

2020

8

1

2

3
4
господарством міської ради
Департамент економічного
розвитку міської ради
Управління з питань
транспортного
забезпечення та зв’язку
міської ради
Департамент освіти і науки
міської ради
- видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.
Департамент освіти і науки
міської ради/
Позашкільний навчальний
заклад «Дитячий парк
«Запорізький міський
ботанічний сад»
Запорізької міської ради
Запорізької області
Управління з питань
екологічної безпеки міської
ради
Департамент освіти і науки
міської ради
- створення бібліотек, відеотек, фонотек.
Департамент освіти і науки
міської ради
1.2. Розробка Програми
Управління з питань
бюджет міста
природоохоронних заходів,
екологічної безпеки міської
спрямованих на охорону
ради
довкілля, раціональне
використання природних ресурсів
міста Запоріжжя
Разом за завданням 1:
2. Поліпшення
2.1. Роботи пов’язані з
Управління з питань
бюджет міста
стану водних
поліпшенням технічного стану та екологічної безпеки міської

5

6

7

8

10,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

67,000

17,000

17,000

362,780
21,000

214,800
30,000

214,800
30,000

329,780

172,800

172,800

12,000

12,000

12,000

30,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000
10,000

1 104,036

480, 000

624,036

-

4 036,374
25 907,374

1 362,780
4 377,142

1 648,815
11 701,185

1 024,779
9 829,047

792,380

1
об’єктів,
ліквідація
негативних
факторів впливу
на навколишнє
природне
середовище.

2
благоустрою великої водойми
вздовж Прибережної магістралі (в
районі парку «Перемоги»)
м.Запоріжжя. Реконструкція

2.2. Заходи щодо відновлення і
підтримання гідрологічного
режиму та санітарного стану
річок. Розчистка русла р.Верхня
Хортиця в районі вул.Зачиняєва,
Шушенська, Істоміна
2.3. Заходи щодо відновлення і
підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та
санітарного стану річок.
Розчистка русла б.Суха в районі
дослідної станції м.Запоріжжя
2.4. Роботи, пов’язані з
поліпшенням технічного стану та
благоустрою великої водойми
ЦПКтаВ «Дубовий гай».
Реконструкція
Разом за завданням 2:
3. Охорона та
3.1. Заходи з озеленення міста.
відтворення
Ландшафтний парк вздовж
біологічного та Прибережної магістралі у
ландшафтного
м.Запоріжжя – нове будівництво
різноманіття.
3.2. Реконструкція теплиць з
заміною несучих конструкцій зі
склінням
в т. ч. Реконструкція теплиці з

3

4

5

6

7

8

ради

Управління з питань
екологічної безпеки міської
ради/КП «УКБ»

бюджет міста

764,180

764,180

-

-

Районна адміністрація
міської ради по
Комунарському району/КП
«УКБ»

бюджет міста

26,554

26,554

-

-

Управління з питань
екологічної безпеки міської
ради/КП «Дубовий гай»

бюджет міста

310,000

310,000

-

-

Районна адміністрація
міської ради по
Вознесенівському
району/КП «УКБ»

бюджет міста

27 008,108
9796,553

5 477,876
9796,553

11 701,185
-

9 829,047
-

28 776,777

5180,603

8 500,000

15 096,174

386,446

386,446

-

-

Департамент освіти і науки бюджет міста
міської ради/
Позашкільний навчальний
заклад «Дитячий парк

1

2
заміною несучих конструкцій зі
склінням (завершення робіт,
розпочатих у 2017 році)

3
«Запорізький міський
ботанічний сад»
Запорізької міської ради
Запорізької області
3.3. Розробка землевпорядної
Департамент освіти і науки
документації на земельну ділянку міської ради/
Позашкільного навчального
Позашкільний навчальний
закладу «Дитячий парк
заклад «Дитячий парк
«Запорізький міський ботанічний «Запорізький
міський
сад» Запорізької міської ради
ботанічний
сад»
Запорізької області
Запорізької міської ради
Запорізької області
3.4. Заходи з озеленення
Департамент освіти і науки
міської ради/
Позашкільний навчальний
заклад «Дитячий парк
«Запорізький
міський
ботанічний
сад»
Запорізької міської ради
Запорізької області
3.5. Заходи з озеленення міста
Департамент освіти і науки
міської ради
Департамент
інфраструктури
та
благоустрою міської ради
3.6.Реконструкція внутрішніх
Департамент освіти і науки
інженерних мереж теплиці будівлі міської ради/
літ. «З» інв..№10310015 за
Позашкільний навчальний
адресою вул.Чарівна, б.11,
заклад «Дитячий парк
м.Запоріжжя
«Запорізький міський
ботанічний сад»
Запорізької міської ради
Запорізької області
3.7. Проведення спеціальних
Департамент освіти і науки
заходів, спрямованих на
міської ради/

4

5

6

7

8

бюджет міста

210,000

110,000

100,000

-

бюджет міста

160,000

60,000

100,000

-

бюджет міста

1 732,674

232,674

1 500,000

-

бюджет міста

6 488,393

5488,393

1 000,000

-

бюджет міста

211,824

211,824

-

-

бюджет міста

300,000

-

300,000

-

1

2
запобігання знищенню чи
пошкодженню території
природно-заповідного фонду

Разом за завданням 3:
Непередбачені видатки
Разом за програмою

Секретар міської ради

3
Позашкільний навчальний
заклад «Дитячий парк
«Запорізький
міський
ботанічний
сад»
Запорізької міської ради
Запорізької області

4

5

6

47 676,221
154,671
78 875,374

21080,047
154,671
28 075,374

7

11 500,000
24 850,000

8

15 096,174
25 950,000

Р.О. Пидорич

Додаток 2
до Програми «Про фінансування
природоохоронних заходів за рахунок
екологічних надходжень на 2018-2020
роки»
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
з виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів
за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки»
(найменування міської цільової програми)
(тис. грн.)

1
Бюджет міста
Державний
бюджет
Обласний
бюджет
Інші джерела*
Усього

Обсяг
фінансування,
всього
2
78 875,374
-

За роками виконання
2019
2020
4
5
24 850,000
25 950,000
-

2018
3
28 075,374
-

-

-

-

-

-

78 875,374

28 075,374

24 850,000

25 950,000

-

…
6
-

* Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним
законодавством

Секретар міської ради

Р.О. Пидорич

Додаток 3
до Програми «Про
фінансування природоохоронних
заходів за рахунок екологічних
надходжень на 2018-2020 роки»
Очікувані результати
з виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів
за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки»
(найменування міської цільової програми)
Найменування
завдання

Найменування показників
виконання завдання

Одиниця
виміру

1
1. Підвищення
рівня суспільної
екологічної
свідомості.

2

3
одиниць

Кількість конкурсів,
конференцій, фестивалів
тощо
Кількість випусків
телепередач

одиниць

Кількість інформаційних
стендів щодо пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища

одиниць

Головний
розпорядник
бюджетних коштів
4
Управління з
питань екологічної
безпеки міської
ради
Управління з
питань екологічної
безпеки міської
ради
Департамент
інфраструктури та
благоустрою
міської ради

усього

Значення показників
у тому числі за роками
2018
2019
2020

5

6

7

8

7

3

2

2

30

10

10

10

3

1

1

1

2

1

2
Кількість інформаційних
стендів щодо пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища

3
одиниць

4
Департамент з
управління
житловокомунальним
господарством
міської ради
Департамент
економічного
розвитку міської
ради

5

6

7

8

6

2

2

2

3

1

1

1

Управління з
питань
транспортного
забезпечення та
зв’язку міської ради
Департамент освіти
і науки міської ради

3

1

1

1

3

1

1

1

Кількість інформаційних
стендів щодо пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища

одиниць

Кількість інформаційних
стендів щодо пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища

одиниць

Кількість інформаційних
стендів щодо пропаганди
охорони навколишнього
природного середовища

одиниць

Кількість конкурсів,
конференцій, фестивалів
тощо

одиниць

Департамент освіти
і науки міської ради

4

2

1

1

Кількість випусків
періодичних видань

одиниць

Управління з
питань екологічної
безпеки міської
ради

30

10

10

10

3

1

2
Кількість примірників
поліграфії

2. Поліпшення
стану водних
об’єктів,
ліквідація
негативних
факторів впливу
на навколишнє
природне
середовище.

3
одиниць

4
Управління з
питань екологічної
безпеки міської
ради
Департамент освіти
і науки міської ради

5

6

7

8

1 016

1 016

-

-

3 780

1 200

1 290

1 290

Кількість примірників
поліграфії

одиниць

Кількість літератури
(книжки, періодичні
видання тощо) для
створення бібліотек

одиниць

Департамент освіти
і науки міської ради

332

132

100

100

Кількість Програм
природоохоронних
заходів, спрямованих на
охорону довкілля,
раціональне використання
природних ресурсів міста
Запоріжжя

одиниць

Управління з
питань екологічної
безпеки міської
ради

2

1

1

-

Проекти, що спрямовані
на попередження
підтоплення та
затоплення, покращення
санітарного стану річок та
водойм

одиниць

Управління з
питань екологічної
безпеки міської
ради

1

1

-

-

4

1

3. Охорона та
відтворення
біологічного та
ландшафтного
різноманіття.

2
Розчищення русел річок
та водойм

Проекти, що спрямовані
на попередження
підтоплення та
затоплення, покращення
санітарного стану річок та
водойм
Площа земельних ділянок
парків (скверів)

Реконструкція
(будівництво), що
спрямовано на
збереження об’єктів
природно-заповідного
фонду

3
км

одиниць

га

кв.м.

4
Управління з
питань екологічної
безпеки міської
ради/КП «УКБ»
Районна
адміністрація
міської ради по
Комунарському
району

5
6,501

6
5,301

7
0,6

8
0,6

1

1

-

-

Районна
адміністрація
міської ради по
Вознесенівському
району
Департамент освіти
і науки міської
ради/ Позашкільний
навчальний заклад
«Дитячий парк
«Запорізький
міський ботанічний
сад» Запорізької
міської ради
Запорізької області

9,5323

9,5323

-

-

1647

1647

966,62

966,62

5

1

2
Проекти, що спрямовані
на збереження об’єктів
природно-заповідного
фонду

3
одиниць

Розробка землевпорядної
документації на земельну
ділянку

одиниць

Кількість висаджених
зелених насаджень

одиниць

4
Департамент освіти
і науки міської
ради/ Позашкільний
навчальний заклад
«Дитячий парк
«Запорізький
міський ботанічний
сад» Запорізької
міської ради
Запорізької області
Департамент освіти
і науки міської
ради/ Позашкільний
навчальний заклад
«Дитячий парк
«Запорізький
міський ботанічний
сад» Запорізької
міської ради
Запорізької області
Департамент освіти
і науки міської
ради/ Позашкільний
навчальний заклад
«Дитячий парк
«Запорізький
міський ботанічний
сад» Запорізької
міської ради
Запорізької області

5
2

6
2

7
-

8
-

2

1

1

-

15

15

150

-

6

1

2
Кількість висаджених
зелених насаджень
Кількість висаджених
зелених насаджень

3
одиниць
одиниць

4
Департамент освіти
і науки міської ради
Департамент
інфраструктури та
благоустрою
міської ради

5
2085

6
517

7
1568

8
-

7209

7209

2275

-

Площа висадженого
рулонного газону

м2

Департамент
інфраструктури та
благоустрою
міської ради

1500

1500

-

-

Площа посіву газону

м2

Департамент
інфраструктури та
благоустрою
міської ради

25000

25000

-

-

Площа парку, на якій
планується
використовувати добрива,
для оброблення дерев та
рослин, для запобігання
пошкодження та
знищення природнозаповідного фонду

га

Департамент освіти
і науки міської
ради/ Позашкільний
навчальний заклад
«Дитячий парк
«Запорізький
міський ботанічний
сад» Запорізької
міської ради
Запорізької області

12

-

12

-

Секретар міської ради

Р.О. Пидорич

