
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Про подання проекту  
рішення 

 

 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради 

проект рішення Запорізької міської ради «Про затвердження міської цільової             

Програми сприяння функціонування пересувної лабораторії моніторингу 

довкілля Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» на 2019 рік».   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І.  

 

 

Міський голова            В.В. Буряк 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету «Про подання проекту рішення 

«Про затвердження Програми сприяння функціонування пересувної 

лабораторії моніторингу довкілля Державної установи «Запорізький 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 

2019 рік» 

 

На підставі рішення Запорізької міської ради від 25.05.2016 №46 (зі 

змінами) «Про програму відновлення функціонування ум. Запоріжжя 

пересувної лабораторії моніторінгу довкілля Державної установи 

«Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» Запорізькою міською радою були виділенні кошти на 

співфінансування придбання пересувної лабораторії моніторингу довкілля. 

Державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» наприкінці 2018 року пересувна 

лабораторія була придбана. 

З метою забезпечення утримання придбаної пересувної лабораторії 

моніторингу довкілля до кінця 2019 року необхідно фінансування в сумі 

575,940  тис. грн.  

 

 

Начальник управління з питань 

екологічної безпеки  

Запорізької міської ради                            Г.А. Золотарьов 



Проект №   
          від  

                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження міської цільової Програми сприяння функціонування 
пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної установи 
«Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» на 2019 рік  
 
 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», Запорізька міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську цільову Програму сприяння функціонування 

пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної установи 

«Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» на 2019 рік та додатки 1,2,3 до неї.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Малиш В.І. та 

постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного 

розвитку, бюджету і фінансів (Божко Р.А.). 

 

 

Міський голова            В.В. Буряк 

 

 
Рішення підготовлено управлінням 
з питань екологічної безпеки 
Запорізької міської ради 
 
Начальник управління                             Г.А. Золотарьов  
 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми сприяння 

функціонування пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної 

установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України» на 2019 рік» 

 

На підставі рішення Запорізької міської ради від 25.05.2016 №46 (зі 

змінами) «Про програму відновлення функціонування ум. Запоріжжя 

пересувної лабораторії моніторінгу довкілля Державної установи 

«Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» Запорізькою міською радою були виділенні кошти на 

співфінансування придбання пересувної лабораторії моніторингу довкілля. 

Державною установою «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» наприкінці 2018 року пересувна 

лабораторія була придбана. 

З метою забезпечення утримання придбаної пересувної лабораторії 

моніторингу довкілля до кінця 2019 року необхідно фінансування в сумі 

575,940  тис. грн.  

 

 

Начальник управління з питань 

екологічної безпеки  

Запорізької міської ради                            Г.А. Золотарьов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення міської ради 

        ______________ № _______ 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

сприяння функціонування пересувної лабораторії моніторингу довкілля 

Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» на 2019 рік 
 

1. Мета Програми 

Основною метою Програми є сприяння утримання та експлуатації 

пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної установи 

«Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 

України». 

 

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

Інформування населення про стан складових довкілля відбувається, 

зокрема, за даними Державної установи «Запорізький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на підставі 

лабораторного аналізу відібраних проб. 

Шляхи та способи розв’язання проблем пропонується вирішувати за 

рахунок здійснення оперативного інформування населення про стан 

складових довкілля на підставі одержаних даних від пересувної лабораторії 

Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України». 

 

3. Завдання і заходи 

Завдання і заходи: забезпечення функціювання пересувної лабораторії 

моніторингу довкілля; придбання паливно-мастильних матеріалів, технічне 

обслуговування та страхування автомобіля та проведення інших заходів. 

Завдання і заходи наведені у Додатку 1. 

 

4.Обсяги та джерела фінансування 

Строки реалізації Програми-2019 рік. 

Орієнтовні обсяги фінансування складають: 

на 2019 рік – 575,940 тис.грн.; 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету міста. 

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. 
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5. Очікувані результати, ефективність Програми 

Очікувані результати та ефективність Програми: 

проведення моніторингу стану довкілля; 

оперативне інформування населення про стан складових довкілля; 

підвищення рівня реагування на звернення громадян. 

Очікувані результати в кількісних показниках наведені в Додатку 3. 

 

6.Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координатором програми є управління з питань екологічної безпеки 

міської ради, яке проводить аналіз і комплексну оцінку результатів 

виконання завдань та заходів Програми і готує щорічні звіти про хід її 

виконання. 

 

 

Секретар міської ради      Р.О. Пидорич 
 



1 2 3 4 5 6

Завдання 1

Сприяння функціонування 

пересувної лабораторії 

моніторингу довкілля

Придбання паливно-мастильних матеріалів, технічне 

обслуговування та страхування автомобіля та 

проведення інших заходів, спрямованих на 

забезпечення функціонування пересувної лабораторії 

моніторингу довкілля

ДУ "Запорізький ОЛЦ 

МОЗ України" 
бюджет міста 575,940 575,940

Разом за завданням 1 575,940 575,940

Разом за програмою 575,940 575,940

Р.О. Пидорич

Всього

Прогнозні обсяги, тис.грн

у т.ч. на 2019 рік

з виконання Програми сприяння функціонування пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

                         №  ____________

Додаток 1

Завдання і заходи

до міської цільової Програми сприяння 

функціонування пересувної лабораторії моніторингу 

довкілля Державної установи «Запорізький 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України» на 2019 рік

Секретар міської ради

Найменування завдання Найменування заходу Виконавці

Джерела фінансування 

(бюджет міста, державний, 

обласний бюджети, інші)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

                        № ______________

Додаток 2

до міської цільової Програми сприяння функціонування 

пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної 

установи «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» на 2019 рік

1 2 3

Бюджет міста 575,940 575,940

Державний бюджет

Обласний бюджет

Інші джерела

Усього 575,940 575,940

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

з виконання Програми сприяння функціонування пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної 

установи «Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2019 рік

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

у т.ч. 2019 рік, тис.грн.

Обсяг 

фінансування, 

всього, 

тис.грн.



Додаток 3

Всього у т.ч. 2019 рік 

1 2 3 4 5 6

Сприяння функціонування 

пересувної лабораторії 

моніторингу довкілля

Кількість пересувних лабараторій, які будуть 

функціонувати на території міста
од.

ДУ "Запорізький ОЛЦ МОЗ 

України" 
1 1

Секретар міської ради Р.О. Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

                        № ______________

до міської цільової Програми сприяння функціонування 

пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної 

установи «Запорізький обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» на 2019 рік

Очікувані результати

Найменування завдання
Найменування показників виконання 

завдання

Одиниця 

виміру
Виконавці

з виконання Програми сприяння функціонування пересувної лабораторії моніторингу довкілля Державної установи «Запорізький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 2019 рік

Значення показників


