
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Про подання проекту 
рішення 

 

 Керуючись Бюджетним кодексом України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та «Про охорону навколишнього 

природного середовища», виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради 

зміни до рішення Запорізької міської ради від 28.12.2021 №37 «Про 

затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за 

рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки» (зі змінами), 

затвердивши Додаток 1 та Додаток 3 в новій редакції (додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А. 

 

 

Міський голова            В.В. Буряк 

 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання Проєкту 

рішення «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради                           

від 28.12.2020 №37 «Про затвердження Програми «Про фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень  

на 2021-2023 роки» (зі змінами), затвердивши Додаток 1та Додаток 3 в новій 

редакції 

 

 

Рішенням Запорізької міської ради від 28.12.2020 №37 «Про 

затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за 

рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки» (зі змінами) 

затверджені природоохоронні заходи на 2021 рік, фінансування яких 

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 на загальну суму 28 334,300 тис.грн. 

Планується перерозподілити кошти на виконання заходів Програми 

наступним чином.  

Зменшити видатки по заходу: 

«Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на 

охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста 

Запоріжжя» на суму 244,700тис.грн. (було 832,842тис.грн. стало 

588,142тис.грн.); 

Спрямувати видатки на виконання наступних заходів: 

«Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки» на суму 

195,000тис.грн. (було 0грн. стало 195,000тис.грн.); 

«Заходи з озеленення міста» на суму 49,700тис.грн. (було 0грн. стало 

49,700тис.грн.). 

 

 

Начальник управління з питань 

екологічної безпеки Запорізької міської ради                          Г.А. Золотарьов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Проєкт №        
від  

                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.12.2020 №37 
«Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів 
за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 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 28.12.2020 №37 

«Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних 

заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки» (зі 

змінами), затвердивши Додаток 1 та Додаток 3 в новій редакції 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А. та постійну 

комісію міської ради з питань екології (Севальнєва Н.О.). 

 

 

Міський голова            В.В. Буряк 

 

 

Рішення підготовлено управлінням 

з питань екологічної безпеки 

Запорізької міської ради 

 

Начальник управління                             Г.А. Золотарьов  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення 

Запорізької міської ради від 28.12.2020 №37 «Про затвердження Програми 

«Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних 

надходжень на 2021-2023 роки, затвердивши  Додаток 1 та Додаток 3 в новій 

редакції 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття проекту рішення 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 

№827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря» необхідно розробити Програму державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Запоріжжя. 

Пропонується перерозподілити кошти міської цільової програми «Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень 

на 2021-2023 роки», яка затверджена рішенням Запорізької міської ради від 

28.12.2021 №37 (зі змінами). 

 

2. Мета прийняття проекту рішення 

Метою проекту є реалізація політики міської ради в галузі охорони 

довкілля.  

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення 

Проєктом рішення передбачено внесення змін до Програми «Про 

фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень 

на 2021-2023 роки» (зі змінами). 

 

4. Нормативно-правова база в даній сфері регулювання 

Проєкт рішення підготовлений керуючись постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.08.2019 №827 «Деякі питання здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 «Про Перелік 

видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами та 

доповненнями). 

 

5. Фінансове-економічне обгрунтування 

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 та обласного 

бюджетів. 

Планується перерозподілити кошти на виконання заходів Програми 

наступним чином:  

Зменшити видатки по заходу: 

«Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на 



 

 

охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста 

Запоріжжя» на суму 244,700тис.грн. (було 832,842тис.грн. стало 

588,142тис.грн.). 

Спрямувати видатки на виконання наступних заходів: 

«Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря агломерації Запоріжжя на 2022-2026 роки» на суму 

195,000тис.грн. (було 0грн. стало 195,000тис.грн.); 

 «Заходи з озеленення міста» на суму 49,700тис.грн. (було 0грн. стало 

49,700тис.грн.). 

. 

 

 

Начальник управління з питань 

екологічної безпеки  

Запорізької міської ради                            Г.А. Золотарьов 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

______________ №_____ 
 
 
Додаток 1 
до Програми «Про  
фінансування природоохоронних 
заходів за рахунок екологічних 
надходжень на 2021-2023 роки» 

 

Завдання і заходи  

з виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів  

за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки» 

(найменування міської цільової програми) 

Найменування 

завдання 

Найменування заходу Головний розпорядник 

бюджетних коштів, 

виконавці 

Джерела 

фінансування 

(бюджет міста, 
державний, 

обласний 

бюджети, інші) 

 

Прогнозні обсяги 

Всього За роками 

2021 2022 2023 

 

 

 

 
 
 

 

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 4 756,020 1 585,340 1 585,340 1 585,340 

 - проведення науково - технічних конференцій і семінарів, організація виставок, 
конкурсів, фестивалів тощо. 

 1 136,340 1 136,340 1 136,340 

  Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

  1050,590 1050,590 1050,590 

 

 

  Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської ради, 

  10,000 10,000 10,000 



2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

КРБП «Зеленбуд» 

  Департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством міської 
ради, КП «Водоканал», 

Концерн «Міські теплові 

мережі» 

  20,000 20,000 20,000 

  Департамент економічного 
розвитку міської ради, КП 

«Інститут розвитку міста 

Запоріжжя» міської ради 

  15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

  Управління з питань 
транспортного 

забезпечення та зв’язку 

міської ради, Запорізьке 
комунальне підприємство 

міського 

електротранспорту 
«Запоріжелектротранс» 

  10,000 10,000 10,000 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

  30,750 30,750 30,750 

 - видання поліграфічної продукції з екологічної тематики.  438,200 438,200 438,200 

  Департамент освіти і 
науки міської ради,  

Позашкільний навчальний 

заклад «Дитячий парк 
«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

  50,00 50,0 50,00 

  Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

  372,00 372,00 372,00 

  Департамент освіти і 

науки міської ради 

  16,200 16,200 16,200 

 - створення бібліотек, відеотек, фонотек.  10,800 10,800 10,800 

  Департамент освіти і   10,800 10,800 10,800 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

науки міської ради 

 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 588,142 588,142 - - 

 1.3. Розробка Програми 

державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря 
агломерації Запоріжжя на 2022-

2026 роки 

Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

бюджет міста 195,000 195,000   

Разом за завданням 1: 5 539,162 2 368,482 1 585,340 1 585,340 

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 25 907,374 - 12 953,687 12 953,687 

 2.2. 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 7 274,910 7 274,910 - - 

 2.3. Заходи щодо відновлення і 
підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок. 

Розчистка гирлової ділянки 
русла р.Мокра Московка 

Районна адміністрація 
міської ради по 

Олександрівському  

району,  КП «УКБ» 

бюджет міста 26 345,721 458,775 11 290,973 14 595,973 

 2.4. Заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого 
гідрологічного режиму та 

Районна адміністрація 

міської ради по 
Дніпровському району, КП 

бюджет міста 247,147 

 

247,147 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

санітарного стану річок. 
Розчистка ділянки русла 

р.Сагайдачка в Дніпровському 

районі м.Запоріжжя 

«УКБ» 

 2.5. Реконструкція системи 

каналізування о.Хортиця 

м.Запоріжжя (Ділянка №1. 

Перемикання двох ниток 
напірного колектора КНС - 27 

до напірного колектору ДОК 

"Чайка") 

Департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством міської 

ради, КП "Водоканал" 
 

бюджет міста 1 984,264 1 984,264 - - 

 2.6. Реконструкція системи 

каналізування о.Хортиця 

м.Запоріжжя (Ділянка №2. 

Перемикання двох ниток 
напірного колектора КНС - 15 

до напірного колектору КНС-27) 

Департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством міської 

ради, КП "Водоканал" 
 

бюджет міста 3 500,052 3 500,052 - - 

 2.7. Реконструкція самопливного 
колектору каналізації Ду = 

800мм  по вул.Новокузнецька в 

м.Запоріжжя (ділянка № 2) 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 

господарством міської 

ради, КП "Водоканал" 

бюджет міста 8 127,670 8 127,670 - - 

 2.8. Заходи щодо відновлення і 
підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та 

благоустрою водойми в районі 
вул.Зестафонської та 

вул.Звенигородської 

м.Запоріжжя. Реконструкція 

 

Управління з питань 
екологічної безпеки 

міської ради 

бюджет міста - - - - 

Разом за завданням 2: 73 387,138 21 592,818 24 244,660 27 549,660 

3. Охорона та 

відтворення 

біологічного та 
ландшафтного 

різноманіття. 

3.1. 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 

бюджет міста 23,300 23,300 - - 
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Запорізької області 

 3.2. Проведення спеціальних 

заходів, спрямованих на 

запобігання знищенню чи 
пошкодженню території 

природно-заповідного фонду 

Департамент освіти і 

науки міської ради,  

Позашкільний навчальний 
заклад «Дитячий парк 

«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

Запорізької міської ради 
Запорізької області 

 

бюджет міста 900,00 300,00 300,00 300,00 

 3.3. 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 1 000,00 1 000,00 - - 

 3.4. Заходи з озеленення міста Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської ради 

бюджет міста 9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

 3.5. Заходи з озеленення міста Департамент 
інфраструктури та 

благоустрою міської ради, 

КП «Титан» 

бюджет міста 49,700 49,700   

Разом за завданням 3: 10 973,000 4 373,000 3 300,000 3 300,000 

Непередбачені видатки     

Разом за бюджет міста  89 899,300 28 334,300 29 130,000 32 435,000 

Субвенція з обласного бюджету:     

 Реконструкція самопливного 
колектору каналізації по 

вул.Квітуча в м.Запоріжжя 

Департамент з управління 
житлово-комунальним 

господарством міської 

ради, КП "Водоканал" 

обласний 
бюджет  

8 281,135 8 281,135 - - 

 Заходи з озеленення території 
Центрального парку культури 

та відпочинку «Дубовий гай» 

м.Запоріжжя 

Департамент 
інфраструктури та 

благоустрою міської ради, 

КП Центральний парк 

обласний  
бюджет 

543,000 543,000 - - 
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культури та відпочинку 
«Дубовий гай» 

Разом за кошти субвенції з обласного бюджету: 8 824,135 8 824,135 - - 

Разом за програмою 98 723,435 37 158,435 29 130,000 32 435,000 

 

 

Секретар міської ради             
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення міської ради  

______________ №_____ 

 

Додаток 3 
до Програми «Про  
фінансування природоохоронних  
заходів за рахунок екологічних  
надходжень на 2021-2023 роки» 
 
 

Очікувані результати 

з виконання Програми «Про фінансування природоохоронних заходів  

за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки» 

(найменування міської цільової програми) 

 

Найменування 

завдання 

Найменування 

показників виконання 

завдання 

Одиниця 

виміру 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Значення показників 

усього 
у тому числі за роками 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Підвищення 

рівня суспільної 

екологічної 

свідомості. 

Кількість конкурсів, 

конференцій, фестивалів 

тощо 

одиниць Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

36 12 12 12 

 Кількість інформаційних 

стендів щодо пропаганди 

охорони навколишнього 

природного середовища 

одиниць Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської ради 

3 1 1 1 
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 Кількість інформаційних 

стендів щодо пропаганди 

охорони навколишнього 

природного середовища 

одиниць Департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством міської 

ради 

6 2 2 2 

 Кількість інформаційних 

стендів щодо пропаганди 

охорони навколишнього 

природного середовища 

одиниць Департамент 

економічного розвитку 

міської ради 

3 1 1 1 

 Кількість інформаційних 

стендів щодо пропаганди 

охорони навколишнього 

природного середовища 

одиниць Управління з питань 

транспортного 

забезпечення та зв’язку 

міської ради 

3 1 1 1 

 Кількість інформаційних 

стендів щодо пропаганди 

охорони навколишнього 

природного середовища 

одиниць Департамент освіти і 

науки міської ради 
3 1 1 1 

 Кількість конкурсів, 

конференцій, фестивалів 

тощо 

одиниць Департамент освіти і 

науки міської ради 
3 1 1 1 

 Кількість випусків 

періодичних видань 

одиниць Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

30 10 10 10 

 Кількість примірників 

поліграфії 

одиниць Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

1 500  500 500 500 

 Кількість примірників 

поліграфії 

одиниць Департамент освіти і 

науки міської ради 
9000 3000 3000 3000 
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 Кількість літератури 

(книжки, періодичні 

видання тощо) для 

створення бібліотек 

одиниць Департамент освіти і 

науки міської ради 
240 80 80 80 

 Кількість Програм 

природоохоронних 

заходів, спрямованих на 

охорону довкілля, 

раціональне 

використання природних 

ресурсів міста Запоріжжя 

одиниць Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

1 1 - - 

 Кількість Програм 

державного моніторингу 

в галузі охорони 

атмосферного повітря 

агломерації Запоріжжя 

на 2022-2026 роки 

одиниць Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

1 1 - - 

2. Поліпшення 

стану водних 

об’єктів, 

ліквідація 

негативних 

факторів впливу 

на навколишнє 

природне 

середовище. 

Проекти, що спрямовані 

на попередження 

підтоплення та 

затоплення, покращення 

санітарного стану річок 

та водойм 

одиниць Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

- - - - 

 Розчищення русел річок 

та водойм 

км Управління з питань 

екологічної безпеки 

міської ради 

0,328 - 0,328 0,328 
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 Проекти, що спрямовані 

на попередження 

підтоплення та 

затоплення, покращення 

санітарного стану річок 

та водойм 

одиниць Районна адміністрація 

міської ради по 

Комунарському району, 

КП «УКБ» 

1 1 - - 

 Розчищення русел річок 

та водойм 

км Районна адміністрація 

міської ради по 

Комунарському району, 

КП «УКБ» 

0,34 0,34 - - 

 Проекти, що спрямовані 

на попередження 

підтоплення та 

затоплення, покращення 

санітарного стану річок 

та водойм 

одиниць Районна адміністрація 

міської ради по 

Олександрівському 

району, КП «УКБ» 

1 1 - - 

 Розчищення русел річок 

та водойм- 

км Районна адміністрація 

міської ради по 

Олександрівському 

району, КП «УКБ» 

2,1 - 2,1 2,1 

 Проекти, що спрямовані 

на попередження 

підтоплення та 

затоплення, покращення 

санітарного стану річок 

та водойм 

одиниць Районна адміністрація 

міської ради по 

Дніпровському району, 

КП «УКБ» 

1 1 - - 

 Реконструкція 

(будівництво) 

каналізаційних 

колекторів 

км Департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством міської 

ради, КП «Водоканал» 

1,498 1,498 - - 
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 Реконструкція 

(будівництво) 

каналізаційних 

колекторів за рахунок 

субвенції обласного 

бюджету 

км Департамент з управління 

житлово-комунальним 

господарством міської 

ради, КП «Водоканал» 

0,32 0,32 - - 

3. Охорона та 

відтворення 

біологічного та 

ландшафтного 

різноманіття. 

Розробка землевпорядної 

документації на 

земельну ділянку 

одиниць Департамент освіти і 

науки міської ради, 

Позашкільний 

навчальний заклад 

«Дитячий парк 

«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

1 1 - - 

 Площа парку, на якій 

планується 

використовувати 

добрива, для оброблення 

дерев та рослин, для 

запобігання 

пошкодження та 

знищення природно-

заповідного фонду 

га Департамент освіти і 

науки міської ради, 

Позашкільний 

навчальний заклад 

«Дитячий парк 

«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

12 12 12 12 

 Кількість висаджених 

зелених насаджень 

одиниць Департамент освіти і 

науки міської ради, 

Позашкільний 

навчальний заклад 

«Дитячий парк 

«Запорізький міський 

ботанічний сад» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

240 240 - - 
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 Кількість висаджених 

зелених насаджень 

одиниць Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської ради 

3000 1000 1000 1000 

 Кількість висаджених 

зелених насаджень 

одиниць Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської 

ради, КП «Титан» 

72 72   

 Кількість висаджених 

зелених насаджень за 

рахунок субвенції 

обласного бюджету 

одиниць Департамент 

інфраструктури та 

благоустрою міської 

ради, КП Центральний 

парк культури та 

відпочинку «Дубовий 

гай» 

1160 1160 - - 

 

 

Секретар міської ради               
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