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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 та Програми природоохоронних заходів, 

спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста Запоріжжя, затвердженої 

рішенням Запорізької міської ради від 24.12.2012 №24. 

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 – 26 150,0 тис.грн.; 

на 2020 рік – 27 700,0 тис.грн. 
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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. 

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:  
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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; 

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 

 
 


