
Пояснювальна записка 
 

до проекту рішення обласної ради «Про оголошення ландшафтного заказника 
місцевого значення «Новобірзулівський» в Баштанському районі Миколаївської 

області»» 
 
1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 
Проект рішення Миколаївської обласної ради підготовлено в зв’язку з 

необхідністю збільшення відсотку заповідності області відповідно до  цілей 
Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. 

Проект створення ландшафтного заказника розроблений в рамках 
обласної Цільової програми розвитку екомережі до 2015 року, затвердженої 
рішенням обласної ради від 24 червня 2011 року № 4, на виконання Указів 
Президента України від 23.05.2005 № 838/2005 «Про заходи щодо подальшого 
розвитку природно-заповідної справи в Україні» та від 14.08.2009 № 611/2009 
«Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні», 
розпоряджень голови Миколаївської облдержадміністрації від 27.05.2009        
№ 201-р «Про заходи щодо підвищення ефективності реалізації державної 
політики у сфері розвитку природно-заповідної справи на території 
Миколаївської області» та  від 13.07.2009 №255-р «Про заходи щодо розвитку 
природно-заповідної справи в Миколаївській області». 

Про необхідність оголошення заказника зазначено в матеріалах 
інвентаризації територій та об'єктів природно-заповідного фонду 
Миколаївської області, в яких надано пропозиції щодо доцільності створення 
нових заповідних територій.  

 
2. Мета і завдання прийняття рішення 
Метою впровадження природоохоронних заходів, передбачених проектом 

рішення  Миколаївської обласної ради є оголошення території природно-
заповідного фонду місцевого значення в межах Привільненської сільської ради 
Баштанського району відповідно до проекту створення. Прийняття рішення 
сприятиме збереженню унікальних та типових ландшафтів області, видів 
тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, розвитку екомережі, 
розширенню площі природно-заповідного фонду на 87,66 га.  

 
3. Правові аспекти 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України         
від 05 березня 1998 року № 188/98-ВР «Про Основні напрями державної 
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів 
та забезпечення екологічної безпеки», статті 53 Закону України «Про природно-
заповідний фонд України», Державної стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
06.08.2014 року  № 385.  

 



4.Фінансово-економічне обґрунтування 
Проектна документація розроблена за рахунок коштів обласного 

цільового фонду охорони навколишнього природного середовища. Замовником 
виступало Головне управління економіки облдержадміністрації, розробником  - 
національний природний парк «Бузький Гард». Додаткових витрат оголошення 
заказника місцевого значення не потребує.  

 
5. Позиція заінтересованих органів 
Проект рішення Миколаївської обласної ради не потребує погодження 

заінтересованих органів. 
 
6. Регіональний аспект 
Проект рішення Миколаївської обласної ради не стосується питання 

розвитку адміністративно-територіальної одиниці. 
 
7. Громадське обговорення 
Проект рішення Миколаївської обласної ради не потребує громадського 

обговорення. 
 
8. Інформація щодо оприлюднення. 
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 

13.01.2011 № 2939-VI, проект рішення розміщено на веб-сайті управління 
екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресою 
http://ecolog.mk.gov.ua/ua/public/ 17 вересня 2018 року. 
 

9. Прогноз результатів  
Виконання рішення Миколаївської обласної ради дозволить збільшити 

кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської 
області та його площу, забезпечити збереження видів флори та фауни, 
занесених до Червоної книги України, збереження біорізноманіття, забезпечити 
втілення поставлених перед областю завдань в сфері розвитку природно-
заповідного фонду 
 
 
 
Виконувач обов’язків  
начальника управління екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації                                                                   Д. МАЦ 
 


