
Додаток 1 
до Програми «Про фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок 
екологічних надходжень на 2017-2019 
роки» 
 

Завдання і заходи  

з виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів  

за рахунок екологічних надходжень на 2017-2019 роки» 

(найменування міської цільової програми) 

(тис. грн.) 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 

Головний розпорядник 
бюджетних коштів / 

одержувачі бюджетних 
коштів 

Джерела 
фінансуванні 

(бюджет міста, 
державний, 
обласний 

бюджети, інші) 

Прогнозні обсяги 

Всього 

за роками 

20171 20181 20191 … 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

1. Підвищення 

рівня суспільної 

екологічної 

свідомості. 

1.1. Заходи щодо пропаганди 

охорони навколишнього 

природного середовища 

 бюджет міста 2 100,000 700,000 700,000 700,000 - 

 - проведення науково - технічних конференцій і семінарів, організація 

виставок, конкурсів, фестивалів тощо. 

1 743,000 581,000 581,000 581,000 - 

  Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

  418,000 573,000 573,000 - 

  Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської 

ради 

  25,000 - - - 

  Департамент з 

управління житлово-

комунальним 

господарством міської 

ради 

  50,000 - - - 
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  Департамент 

економічного розвитку 

міської ради 

  30,000 - - - 

  Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та зв’язку 

міської ради 

  25,000 - - - 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

  33,000 8,000 8,000 - 

 - видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. 336,000 112,000 112,000 112,000 - 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

/Позашкільний 

навчальний заклад 

«Дитячий парк 

«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

Запорізької міської 

ради Запорізької 

області 

  15,000 15,000 15,000 - 

  Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

  85,000 85,000 85,000 - 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

  12,000 12,000 12,000 - 

 - створення бібліотек, відеотек, фонотек. 21,000 7,000 7,000 7,000 - 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

  7,000 7,000 7,000 - 

Разом за завданням 1: 2 100,000 700,000 700,000 700,000 - 

2. Поліпшення 

стану водних 

об’єктів, ліквідація 

негативних 

факторів впливу на 

навколишнє 

природне 

середовище. 

2.1. Заходи щодо відновлення і 

підтримання гідрологічного 

режиму та санітарного стану 

річок. Розчистка русла р.Верхня 

Хортиця в районі вул.Зачиняєва, 

Шушенська, Істоміна 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради/КП «УКБ» 

бюджет міста 18 446,898 8 035,245 9 736,653 675,000 - 
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 2.2. Роботи, пов’язані з 

поліпшенням технічного стану та 

благоустрою великої водойми 

ЦПКтаВ «Дубовий гай». 

Реконструкція 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради/КП 

«Дубовий гай» 

бюджет міста 7 699,871 7 699,871 - - - 

 2.3. Заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок. 

Розчистка гирлової ділянки русла 

р.Мокра Московка 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради/КП «УКБ» 

бюджет міста 666,618 666,618 - - - 

 2.4. Реконструкція 

каналізаційного колектору до 

КНС-1 по вул.Українській 

м.Запоріжжя 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради/КП «УКБ» 

бюджет міста 1 553,939 1 553,939 - - - 

 2.5. Будівництво каналізаційного 

колектора від вул.Кремлівської 

до вул.Істоміна м.Запоріжжя, 

 

в т.ч. за роботи виконані в 2016 

році 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради/КП «УКБ» 

бюджет міста 22 077,000 931,111 

 

 

 

551,207 

4 380,889 16 765,000 - 

 2.6. Заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок. 

Розчистка русла б.Суха в районі 

дослідної станції м.Запоріжжя 

Районна 

адміністрація міської 

ради по 

Комунарському 

району/КП «УКБ» 

бюджет міста 118,512 118,512 - - - 

Разом за завданням 2: 50 562,838 19 005,296 14 117,542 17 440,000  

3. Охорона та 

відтворення 

біологічного та 

ландшафтного 

різноманіття. 

3.1. Заходи з озеленення міста 

 
 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської 

ради  

бюджет міста 13 300,000 3 300,000 5 000,000 5 000,000 - 
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 3.2. Заходи з озеленення міста. 

Ландшафтний парк вздовж 

Прибережної магістралі у 

м.Запоріжжя – нове будівництво 

Районна адміністрація 

міської ради по 

Вознесенівському 

району/КП «УКБ» 

бюджет міста 10 404,360 7 541,902 2 862,458 - - 

 3.3. Реконструкція теплиці з 

заміною несучих конструкцій зі 

склінням 

Департамент освіти і 

науки міської 

ради/Позашкільний 

навчальний заклад 

«Дитячий парк 

«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

Запорізької міської 

ради Запорізької 

області 

бюджет міста 2 062,663 2 062,663 - - - 

 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 

бюджет міста 30,000 30,000 - - - 

 3.5. Розробка землевпорядної 

документації на земельну 

ділянку Позашкільного 

навчального закладу «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 

бюджет міста 60,000 60,000 - - - 
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 3.6. Заходи з озеленення міста 

 

в тому числі:  

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської 

ради 

 

Департамент освіти і 

науки міської ради 

 

 

субвенція 

обласного 

бюджету 

5 000,000 

 

 

 

 

 

1 600,000 

 

 

 

 

3 400,000 

 

5 000,000 

 

 

 

 

 

1 600,000 

 

 

 

 

3 400,000 

- - - 

Разом за завданням 3: 30 857,023 17 994,565 7 862,458 5 000,000 - 

4. Поводження з 

відходами. 

4.1. Реконструкція центральних 

каналізаційних очисних споруд 

Лівого берега (ЦОС-1). Мулові 

ставки м.Запоріжжя 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради/КП 

«Водоканал» 

бюджет міста 864,717 864,717 - - - 

 4.2. Будівництво полігону 

твердих побутових відходів №3 

на землях Сонячної селищної 

ради, Запорізького району, 

Запорізької області 

Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської 

ради/КП «УКБ» 

субвенція 

обласного 

бюджету 

5 000,000 5 000,000 - - - 

Разом за завданням 4: 5 864,717 5 864,717 - - - 

Разом за програмою  89 384,578 43 564,578 22 680,000 23 140,000 - 

 

 

 

   Секретар міської ради     Р.О. Пидорич 


