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Відомості про керівника
Керівник
Посада
Контактний телефон
Орган який призначив
Рішення про призначення (назва, реквізити)
Наявність контракту (так/ні)
Строк дії контракту

Деркач Олег Михайлович
В.о. директора
0512 572121
Миколаївська облдержадміністрація
Розпорядження голови Миколаївської ОДА від 20.03.2020 № 67-рк
ні
-

Відомості про Статут/Положення
Рішення про затвердження (назва, реквізити)
Орган який прийняв рішення

Рішення Миколаївської обласної ради народних депутатів від
28.04.1995 № 8
Миколаївська обласна рада народних депутатів

Відомості про нерухоме майно
Оренда

х

Власна нерухомість
Дата введення в експлуатацію, останнього
капітального ремонту/реконструкції
Кількість об’єктів нерухомого майна
Місце розташування об’єктів нерухомого
майна
Документ, що підтверджує державну реєстрацію прав на нерухоме майно за територіальними громадами сіл, селищ, міст
Миколаївської області (назва, реквізити)
Документ, що підтверджує державну
реєстрацію права оперативного управління
на нерухоме майно за суб’єктом (назва,
реквізити)

-

Наявність власного джерела
електропостачання
Наявність власної котельні

х
х

Наявність власного джерела
водопостачання

х

так
ні
так
ні
так
ні

Відомості про земельну ділянку:
Розмір земельної ділянки, га
Місце розташування земельної ділянки
Документ, що підтверджує право
користування земельною ділянкою
(назва, реквізити)

8195,4
Коблівська, Анатолівська, Краснопільська і Ташинська сільські ради
Проект створення регіонального ландшафтного парку
«Тилігульський» в межах господарств Березанського району
Миколаївської області , 1994 р.

ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Галузь
Основні види діяльності за КВЕД
(код и розшифровка)
Продукція, послуги
Наявність ліцензії, сертифікати, дозволи
(які саме)
Представництва в інших містах, районах
області (представництва, філії)

Персонал
Кількість працюючих
Повний робочий день
Неповний робочий день
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал
Середня заробітна плата:
Адміністративний персонал
Обслуговуючий персонал
Виробничий персонал

Основні користувачі послуг
Кількість користувачів/кількість місць)

1.

2.

3.

Видатки загального фонду обласного
бюджету
(розшифрувати основні статті):
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Послуги, крім комунальних
Комунальні послуги та енергоносії
Інші поточні видатки
У тому числі видатки розвитку
Субвенція з державного бюджету
У тому числі кошти ДФРР
Видатки спецфонду обласного бюджету
(розшифрувати основні статті)
Відрядження
Екологічний менеджмент
Капітальні видатки
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Послуги, крім комунальних
У тому числі видатки розвитку
Інші видатки (розшифрувати)
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Послуги, крім комунальних
Комунальні послуги та енергоносії
Інші поточні видатки
Капітальні видатки

93170 Ботанічні сади і зоопарки
Платні послуги, пов’язані з основною та господарською діяльністю
Дозвіл на використання природних ресурсів
-

2019 рік(факт),
чоловік/тис.грн

15
13
2
4
1
10

13
10
3
2
2
9

2020
(затверджений
кошторис),
Чоловік/тис грн
15
15
2
2
11

8,741
4,001
4,370

13,051
4,330
6,039

13,038
4,952
5,605

2018 рік(факт)
чоловік/тис.грн

2018 рік
(факт),

2019 рік
(факт),

7326

7600

2018 рік
(факт)
тис. грн.

2019 рік
(факт)
тис. грн.

2020 рік
(затверджений
кошторис),
тис.грн

1130,041

1325,319

1475,554

908,500
201,600
2,000

1069,446
228,091
2,000

1171,589
257,750
2,000

6,283
11,199
0,459
-

6,221
19,495
0,066
-

8,350
35,865
-

580,715

632,376

370,661

0,995
254,800
160,380
149,640

2,311
398,695
211,397

3,100
327,711

14,900
-

19,973
-

39,850
-

1,119

81,991

63,1

-

38,463

19,100

1,119
-

35,468
7,386
0,674
-

30,000
14,000

У тому числі видатки розвитку

Всього

2020 рік
(затверджений
кошторис)
8000

14,000

1711,875

2039,686

1909,315

Інша інформація про діяльність суб’єкта.
Штатний розпис РЛП «Тилігульський» у 2019 році складався з 15 штатних одиниць
(служба державної охорони – 5, науковий відділ – 3, відділ рекреації та екоосвіти – 3, керівництво
– 2, обслуговуючий персонал – 2).
Наукова діяльність. Фахівцями наукового відділу опрацьовано матеріали польових
досліджень та складено Літопис природи РЛП «Тилігульський» за 2018 рік. Вивчались динаміка
коливання солоності води у лимані, видовий та кількісний склад гідробіонтів, різноманіття
гідрофільних птахів в умовах відновлення гідрологічного зв’язку Тилігулу з морем. Результати
досліджень було використано для ведення Кадастрової картки об’єкту природно-заповідного
фонду та Паспорту водно-болотного угіддя міжнародного значення «Тилігульський лиман».
Фахівці відділу взяли у часть у піготовці матеріалів Звіту з оцінки впливу на довкілля
нового будівництва вітрових електростанцій «ДТЕК Тилігульська ВЕС» потужністю 500 МВт та
«ДТЕК Тилігульська ВЕС-2» потужністю 65 МВт в межах територій Ташинської, Краснопільської
та Анатолівської сільських рад Березанського району Миколаївської області.
12-13.03.2019 року у м. Миколаєві на базі Миколаївської обласної універсальної наукової
бібліотеки спільно з Національним екологічним центром України та іншими зацікавленими
сторонами проведено VІ Наукові читання пам’яті Сергія Таращука, що об’єднали понад 40
науковців із Києва, Харкова, Львова, Одеси, Херсона, Запоріжжя, Мелітополя, Умані, Голої
Пристані, Очакова та Миколаєва. Видано збірку наукових праць (232 стор.).
17-19.10.2019 року в курортній зоні «Коблеве» (Миколаївська область) спільно з
Українським товариством охорони птахів організовано та проведено ХХХVІІІ нараду АзовоЧорноморської орнітологічної робочої групи і наукову конференцію «Дослідження та охорона
птахів», у якій взяли участь орнітологи півдня України та м. Київ. Основними напрямками роботи
форуму були: регіональні повідомлення; важливі орнітологічні території (IBA); рідкісні види
птахів; охорона птахів та середовищ їх існування; актуальні питання вивчення міграцій птахів;
птахи і вітроенергетика; біологія розмноження птахів; зимівля птахів в Азово-Чорноморському
регіоні та внутрішніх водоймах України; птахи в урбанізованому середовищі; питання медичної
орнітології; орнітологічний туризм та просвіта населення. В рамках конференції проведено
круглий стіл «Вплив будівництва та експлуатації ВЕС на пташине різноманіття». У 2020 році
планується видати збірку наукових праць.
Загалом керівник установи та співробітники наукового відділу взяли участь в роботі та
виступили з доповідями на таких конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах та
громадських слуханнях: VІ Наукових читаннях пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 1213.03.2019); громадських слуханнях щодо обговорення звітів з оцінки впливу на довкілля нового
будівництва вітрових електростанцій «ДТЕК Тилігульська ВЕС» потужністю 500 МВт та «ДТЕК
Тилігульська ВЕС-2» потужністю 65 МВт (смт Березанка, 04.09.2019); обласному семінарі
"Підприємливість та фінансова грамотність як важлива складова географічної компетентності" (м.
Миколаїв, 26.09.2019); ХХХVІІІ нараді Азово-Чорноморської орнітологічної робочої групи і
науковій конференції «Дослідження та охорона птахів» (село Коблеве Березанського району
Миколаївської області, 17-19.10.2019), кругрому столі «Вплив будівництва та експлуатації ВЕС на
пташине різноманіття» (село Коблеве Березанського району Миколаївської області, 18.10.2019);
ХIІ Миколаївських міських екологічних читаннях «Збережемо для нащадків» (м. Миколаїв, 3031.10.2019); нараді з питань дослідження потенціалу природних лікувальних ресурсів
Миколаївської області (м. Одеса, 06.11.2019); громадських слуханнях "Видобування піску та
піщаної суміші для дорожнього будівництва у гирлі Березанського лиману" (смт Березанка,
21.11.2019).
У звітний період фахівцями установи підготовлено до друку 6 і видано 5 наукових праць,
які присвячені збереженню біологічного різноманіття регіону та історії заповідної справи на
Миколаївщині, зокрема:

1. Деркач О.М. Головні здобутки регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» за
2018 рік/ Матеріали VІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 12-13 квітня 2019
року). – Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. – С. 44-45.
2. Деркач О.М., Чичкалюк Т.О. Оновлення переліку флори і фауни Миколаївщини, що
потребують охорони на регіональному рівні / Матеріали VІ Наукових читань пам’яті Сергія
Таращука (м. Миколаїв, 12-13 квітня 2019 року). – Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. – С.
107-119.
3. Михалченкова В.М., Шаповалова О.В. Сергій Шаповалов та його внесок в екологічний
рух України / Матеріали VІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв, 12-13 квітня
2019 року). – Миколаїв: видавець Торубара В.В., 2019. – С. 29-33.
4.
Ходосовцев О.Є.,
Дармостук В.В.,
Мойсієнко І.І.,
Деркач О.М.
Fulgensia
desertorum (Teloschistales, Ascomycota) та інші вразливі види лишайників в угрупованні ToninioPsoretum decipientis УБЖ 2019, 76(3): 236–242
5. Lunina A.A., Nikitin M.A., Shiian A.S., Ereskovsky A.V., Kovtun O.A. 2019. Integrative
taxonomy of the cave-dwelling mysids of the genus Hemimysis // Systematics and Biodiversity, V. 17,
no. 3, pp. 245-259. (DOI: 10.1080/14772000.2019.1596175 )
Проведено три засідання науково-технічної ради РЛП «Тилігульський», на яких
розглядались та обговорювались такі питання: про результати діяльності РЛП «Тилігульський» за
2018-2019 роки, щодо встановлення лімітів допустимого вилову водних біоресурсів в
Тилігульському лимані в межах РЛП "Тилігульський" на 2019 рік, про місця розташування
об'єктів нового будівництва Тилігульської ВЕС потужністю 500 МВт та Тилігульської ВЕС-2
потужністю 65 МВт на території Ташинської, Краснопільської та Анатоліївської сільських рад
Березанського району Миколаївської області, про результати обстеження території РЛП
«Тилігульський» робочою групою облдержадміністрації за зверненням депутата Миколаївської
обласної ради Ніколенка А.А.
Рекреаційна діяльність. На початку 2019 року відділом рекреації та екоосвіти погоджено
Перелік платних послуг РЛП «Тилігульський». Їх вартість було відкориговано та збільшено.
Протягом літнього оздоровчого сезону рекреаційні пункти парку відвідало близько 7600
осіб, з них 2320 осіб – місцеве населення (пільгова категорія). За надання платних послуг
надійшло 62,315 тис. грн., у т.ч. за екскурсії – 9,500 тис. грн. та короткостроковий відпочинок –
52,815 тис. грн. Організовано близько 30 екскурсій маркованими маршрутами заповідного
об’єкту за участю 475 осіб.
З метою активізації рекреаційної діяльності на узбережжі Тилігульського лиману
співробітники парку взяли участь в таких заходах: ХХV-ій Міжнародній туристичній виставці
UITT «Україна - подорожі та туризм» (26-27.03.2919 м.Київ); ХХ-ій Міжнародній
виставці
«ТурЕКСПО» (м. Львів 30-31.10.2019), зокрема, в панельній дискусії "Екотуризм в національних
парках України"; туристичній майстерні Миколаївщини (м. Миколаїв, 14.11.2019), стратегічному
форумі "Конкурентоспроможний туристичний сектор України - шлях вперед" (м. Київ,
26.11.2019); ІІ-му туристичному форумі Тернопілля "TFT-2019" (27-28.11.2019). Тут були
розміщені рекламні матеріали РЛП "Тилігульський" (рол-апи, стенди, єврофлаєри), досягнуті
домовленості про співпрацю.
Еколого-освітні заходи. У звітний період організовано близько 70 еколого-освітніх заходів.
Більшість з них були присвячені визначним датам екологічного календаря (Міжнародному дню
водно-болотних угідь, Всесвітньому дню дикої природи, Всесвітньому дню охорони водних
ресурсів, Міжнародному дню птахів, Міжнародному дню Землі, Європейському дню парків, Дню
туризму, Міжнародному дню Чорного моря тощо). Зокрема, фахівці установи провели/взяли
участь:
- 22.03.2019 природоохоронну акцію в Українській ЗОШ, присвячену Міжнародному дню
води та Міжнародному дню збереження лісів із закладанням яблуневого саду біля школи.
- 10.04.2019 презентацію еколого-освітнього центру регіонального ландшафтного парку
«Тилігульський» у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці;
- 22.04.2019 круглий стіл на тему «Розробка та впровадження кластерних ініціатив як
інструменту оптимального використання ресурсів території регіону» в Миколаївській
обласній універсальній науковій бібліотеці.
- 24.04.2019 щорічну обласну акцію «Літо починається в Коблеве».

11.05.2019 виїзний семінар та оглядову екскурсію в рамках Тилігульського фотопленеру,
присвяченого Європейському дню парків;
- 16.06.2019 міжнародний фестиваль ECO FEST KOBLEVO;
- 17.06.2019 мистецьку акцію з малювання вогнем «Тилігульські містерії» (спільно з Домом
Бахтових);
- 20.09.2019 обласний молодіжний фестиваль "Tylihul Eco-Fest";
- 25.10.2019 уроки в Краснянській ЗОШ Березанського району серед учнів 6-7 класів до
Міжнародного дня Чорного моря;
- 06.11.2019 круглий стіл "Маяки як туристичні об'єкти України";
- 12.11.2019 еколого-освітній захід "Від дельфінів до пінгвінів" спільно з Національним
університетом кораблебудування та Національним антарктичним науковим центромМОН
України.
- 21.11.2019 обласний семінар для вчителів географії Миколаївської області "Громаді ініціатива молодих" спільно з Миколаївським обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти;
- 11-18.12.2019 низку зустрічей зі студентами Миколаївських ВНЗ, які влітку прибирали
береги Тилігульського лиману. Навчальним закладам було передано цікаву інфографіку
про Чорне море.
- 19.12.2019 еколого-освітню акціюв Українській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, в якій
взяли участь близько 100 школярів та педагогів. Навчальному закладу передано
контейнери для роздільного збирання сміття та презентовано нове видання нашої установи
"Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський". Птахи. Випуск 1".
- 27.12.2019 зустрічі з вихованцями Українського закладу дошкільної освіти та учнями
Ташинської і Пргресівської шкіл, яким передано цінні подарунки.
В акціях взяли участь понад 5,0 тис. осіб.
Крім того, співробітниками парку було прочитано 24 лекції на природоохоронну тематику,
здійснено 26 виступів на радіо і телебаченні.
У 2019 році виготовлено та частково розповсюджено презентаційну і сувенірно-рекламну
продукцію: 1000 двосторонніх повнокольорових єврофлаєрів, 250 комплектів інформаційних
проспектів "Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський". Птахи. Випуск 1".
Фонд бібліотеки парку поповнився 40 новими виданнями. Відібрано близько 60
експонатів для Музею природи.
-

Природоохоронна робота. Для забезпечення статутної діяльності у 2019 році відділом
державної охорони природно-заповідного фонду проводився постійний контроль за дотриманням
вимог природоохоронного законодавства на території парку. Ним організовано 120 рейдів, у
тому числі 4 тралових. Складено 2 протоколи за статтею 91 КУпАП, оформлено 25 актів
перевірок, видано 4 приписи на усунення виявлених порушень.
Забезпечено своєчасне виконання рішень Регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Вжито відповідні протипожежні заходи: розроблено
та погоджено План заходів РЛП «Тилігульський» щодо запобігання та протидії масовим пожежам
лісів, торфовищ і сільгоспугідь у літній період 2019 року, спільний з 8ДПРЧ Головного управління
ДСНС України у Миколаївській області наказ про затвердження Інструкції про порядок взаємодії
та взаємоінформування під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій)
техногенного та природного характеру, Мобілізаційно-оперативний план ліквідації пожеж на
території РЛП «Тилігульський» у пожежонебезпечний період 2019 року та склад сил і засобів для
гасіння пожеж. Спільно з працівниками зазначеної установи та ДП «Очаківське лісомисливське
господарство» локалізовано та вчасно ліквідовано 3 степові пожежі. Не допущено виникнення
надзвичайних ситуацій на землях природоохоронного призначення.
Підтримувалась у належному санітарному стані територія парку, проводилось
систематичне прибирання та вивезення сміття з рекреаційних пунктів і прилеглих до них ділянок
Ташинської, Краснопільської, Анатолівської сільських рад та Коблівської ОТГ. Всього зібрано та
вивезено для подальшого захоронення 29 куб. м твердих побутових відходів. Для цього було
укладено договір з КП ДОЗ «Причорномор’я».
Проводилась роз’яснювальна робота серед відвідувачів та місцевого населення щодо
правил поведінки на території заповідного об’єкту та профілактики виникнення пожеж. Проведено
370 бесід з громадянами. Роздано близько 800 пам’яток щодо заборони викидання побутового

сміття, розведення багать та недопущення загоряння рослинного покриву. Крім того, вручено
низку попереджень групам рекреантів щодо встановлених обмежень під час відпочинку у
пожежонебезпечний період.
Щомісячно проводились цільові протипожежні інструктажі членам Добровільної пожежної
дружини парку та серед співробітників відділу – щоквартальні планові інструктажі з техніки
безпеки на робочому місці та при виконанні службових обов’язків, у тому числі правил безпеки
поводження на воді при експлуатації службового плавзасобу. Постійно проводились заняття з
вивчення чинного законодавства та отримання практичних навичок, зокрема, адміністративного,
антикорупційного та природоохоронного законодавства і застосування їх на практиці.
Забезпечувався постійний контроль за використанням природних ресурсів парку.
Підтримувались у належному стані протипожежні аншлаги, інформаційні та охоронні знаки.
Встановлено 7 нових аншлагів та інформаційних знаків. У місцевій районній газеті «Березань»
було розміщено оголошення «До уваги мисливців!» щодо заборони полювання на території парку.
Адміністративно-господарська діяльність. У звітний період з коштів загального фонду
обласного бюджету «Збереження природно-заповідного фонду» було отримано та використано
1325,319 тис. грн., з обласного цільового фонду охорони навколишнього природного середовища –
632,375 тис. грн. Власні надходження парку за надання платних послуг склали 62,315 тис.грн. , що
на 7,515 тис. грн. або на 12% більше, ніж планувалось.
Балансова вартість основних засобів РЛП «Тилігульський» на 31.12.2019 р. становила
714,016 тис. грн. і зросла порівняно з минулим роком в 1,57 рази. Крім того, на кошти обласного
цільового фонду охорони навколишнього природного середовища було придбано протипожежне
обладнання на загальну суму 398,695 тис грн., що в бухгалтерському обліку зазначено як
капітальні інвестиції. Ці основні засоби будуть введені в експлуатацію у 2020 році
Кошти із загального фонду бюджету «Збереження природно-заповідного фонду»
використано за цільовим призначенням, згідно розшифровки до кошторису, у тому числі:
заробітна плата
- 1069,446 тис. грн.;
нарахування на зарплату - 228,091 тис. грн.;
на утримання установи – 27,782 тис. грн., у т.ч. на енергоносії – 19,495 тис. грн.
Зі спеціального фонду обласного бюджету у 2019 році парк отримав на поточні видатки –
632,375 тис. грн. Кошти використано згідно кошторисних призначень.
За 2019 рік на рахунок парку надійшло 62,315 тис. грн. за надання платних послуг. Частину
цих коштів використано на придбання матеріалів та оплату послуг згідно кошторису. Залишок
коштів у сумі 32,729 тис. грн. буде використано у 2020 році.
Для забезпечення діяльності установи за звітний період укладено 44 договори та 5
додаткових угод на постачання товарів і надання послуг згідно розшифровок до Кошторисів по
загальному та спеціальних фондах бюджету на 2019 рік. Відповідно до чинного законодавства та
Положення про парк здійснювалось загальне керівництво РЛП. Видано 29 наказів по основній
діяльності та 105 – з кадрових питань. Підготовлено 308 листів та звернень.
Протягом року проводилась робота з Держказначейством: формувались та реєструвались
платіжні документи, надано 79 заявок на фінансування, оформлялись платіжні документи. За 2019
рік підготовлено та здано загалом 27 поточних бухгалтерських та фінансових звітів до ДПІ,
Управління статистики, Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму МОДА,
ГУДКСУ тощо. Велись касова документація та аналітичний облік матеріально-технічної бази
парку. 02.10.2019 проведено інвентаризацію ТМЦ – відсутності матеріальних цінностей не
встановлено. Підготовлено та сформовано 38 квартальних звітів: до ГУДКСУ, Департаменту
економічного розвитку, торгівлі та туризму МОДА, ДПІ, Управління статистики, ФССзТВП,
ФССзТНВ тощо. Була проведена планова перевірка діяльності РЛП «Тилігульський»
департаментом фінансів Миколаївської облдержадміністрації.
Щоквартально готувались звіти про проведення допорогових закупівель, про виконання
проектів регіонального розвитку та Програми розвитку туризму та курортів у Миколаївській
області на 2016 – 2020 роки тощо.
19.09.2019 в смт Березанка проведено зустріч з представниками замовника проекту Scatec
Solar щодо довгострокового співробітництва та спільного моніторингу довкілля на території парку
як на стадії розробки проекту, так і на стадії будівництва та функціонування сонячної
електростанції.

Керівник установи взяв участь у засіданнях Басейнової ради Південного Бугу та робочій
нараді ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ
України" з метою підписання договору про співпрацю (м. Одеса 27.12.2019).
Організовано 26 виступів в ЗМІ, у тому числі на обласному телебаченні. На офіційному
сайті парку https://www.facebook.com/tiligul/ та сторінці «Регіональний ландшафтний парк
«Тилігульський» Миколаївська область» – https://www.facebook.com/tiligul/ протягом року було
розміщено понад 35 повідомлень. Їх відвідали більше 10 тис. осіб.

В.о. директора РЛП «Тилігульський»
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