
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) 

 
(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 

20181 20191 20201 … 

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 2 394,380 882,780 755,800 755,800 - 

 - проведення науково - технічних конференцій і семінарів, організація 

виставок, конкурсів, фестивалів тощо. 

1 430,000 510,000 460,000 460,000 - 

  Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

  393,000 393,000 393,000 - 

  Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської 

ради 

  10,000 10,000 10,000 - 

  Департамент з 

управління житлово-

комунальним 

  20,000 20,000 20,000 - 
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господарством міської 

ради 

  Департамент 

економічного розвитку 

міської ради 

  10,000 

 

10,000 

 

10,000 

 

- 

  Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та зв’язку 

міської ради 

  10,000 10,000 10,000 - 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

  67,000 17,000 17,000 - 

 - видання поліграфічної продукції з екологічної тематики. 934,380 362,780 285,800 285,800 - 

  Департамент освіти і 

науки міської ради/ 

Позашкільний 

навчальний заклад 

«Дитячий парк 

«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

Запорізької міської 

ради Запорізької 

області 

  21,000 21,000 21,000 - 

  Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

  329,780 252,800 252,800 - 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

  12,000 12,000 12,000 - 

 - створення бібліотек, відеотек, фонотек. 30,000 10,000 10,000 10,000 - 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

  10,000 10,000 10,000 

 

- 

 1.2. Розробка Програми 

природоохоронних заходів, 

спрямованих на охорону 

довкілля, раціональне 

використання природних 

ресурсів міста Запоріжжя 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

бюджет міста 480, 000 480, 000 - -  

Разом за завданням 1: 2 874,380 1 362,780 755,800 755,800 - 
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2. Поліпшення 

стану водних 

об’єктів, ліквідація 

негативних 

факторів впливу на 

навколишнє 

природне 

середовище. 

2.1. Роботи пов’язані з 

поліпшенням технічного стану та 

благоустрою великої водойми 

вздовж Прибережної магістралі 

(в районі парку «Перемоги») 

м.Запоріжжя. Реконструкція 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

бюджет міста 9 500,000 9 500,000 - - - 

 2.2. 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 3 471,742 3 471,742 - - - 

 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 52 338,400 - 25 394,200 

 

26 944,200 - 

 2.4. 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 26,554 26,554 - - - 

 2.5. 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 310,000 310,000 - - - 

Разом за завданням 2: 65 646,696 13 308,296 25 394,200 26 944,200  

3. Охорона та 

відтворення 

біологічного та 

ландшафтного 

різноманіття. 

3.1. 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 5 862,458 5 862,458 - - - 
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 3.2. Реконструкція теплиць 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 6 886,446 6 886,446 - - - 

 в т. ч. Реконструкція теплиці з 

заміною несучих конструкцій зі 

склінням (завершення робіт, 

розпочатих у 2017 році) 

386,446 386,446 - - - 

 3.3. 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 110,000 110,000 - - - 

 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 60,000 60,000 - - - 
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 3.5. Заходи з озеленення міста Департамент освіти і 

науки міської ради 

бюджет міста 232,674 232,674 - - - 

Разом за завданням 3: 13 151,578 13 151,578 - - - 

Непередбачені видатки 252,720 252,720 - - - 

Разом за програмою  81 925,374 28 075,374 26 150,000 27 700,000 - 

 

   Секретар міської ради            Р.О. Пидорич 


