
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про внесення змін і доповнень  
до Комплексної програми охорони 
довкілля Миколаївської 
області на 2021-2027 роки 
 

 

 
На підставі 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», Закону України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», 
відповідно до пункту «д» частини першої  статті 15 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища», з метою забезпечення 
екологічної безпеки та досягнення безпечних для людини стандартів 
навколишнього середовища на території Миколаївської області обласна рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

Внести до Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської 
області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 
2020 року № 16, такі зміни і доповнення: 
 

1. Додаток 1 «Паспорт Комплексної програми охорони довкілля 
Миколаївської області на 2021-2027 роки» викласти у редакції, що додається 
(додаток 1). 
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2. Додаток 2 «Завдання і заходи Комплексної програми охорони довкілля 
Миколаївської області на 2021-2027 роки (І етап)»  
 

після показника 4.9. та заходу 4.9. доповнити новим показником 4.10. та 
заходом 4.10.; 

 
після показника 5.12. та заходу 5.12. доповнити новими показником 5.13. 

та новим заходом 5.13.; 
 
 захід 5.7. та підрозділи «Всього по  завданню 4», «Всього по завданню 5», 
та «Всього по завданнях» викласти у редакції, що додається (додаток 2). 

 
3. Додаток 3 «Розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування 

Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області        
на 2021-2027 роки (І етап)» 

 
після заходу 4.9. доповнити новим заходом 4.10.; 
 
після заходу 5.12. доповнити новими заходом 5.13.; 

 
захід 5.7. викласти у редакції, що додається (додаток 3); 

 
4.  Додаток 4 «Розрахунок очікуваних результатів Комплексної програми 

охорони довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки (І етап)» 
 
після показника 4.9. розділу «Еколого-просвітницький» доповнити новим 

показником 4.10.; 
 
після показника 5.12. розділу «Екологічний» доповнити новими 

показником 5.13. 
 
 
 
Голова обласної ради                 Ганна ЗАМАЗЄЄВА 



Додаток 1 
до рішення обласної ради 

 
 
 

П А С П О Р Т 
Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області  

на 2021-2027 роки 
 
 
      1. Програму схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації         
від 11 грудня 2020 року № 525-р. 
 
      2. Програму затверджено рішенням обласної ради від 23 грудня 2020 року 
№ 16.  

 
3. Ініціатор та розробник: управління екології та природних ресурсів 

Миколаївської обласної державної адміністрації.  
 
 

4. Відповідальні виконавці заходів Програми:  
 
управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації; 

 
департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та 

супроводження проєктів розвитку облдержадміністрації; 
 

Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства 
(за узгодженням); 
 

дирекції регіональних ландшафтних парків (за узгодженням); 
 

органи місцевого самоврядування (за узгодженням); 
 

підприємства, установи та організації (за узгодженням). 
 
 

5. Строки виконання: 2021-2027 роки включно. 
 

Етапи виконання: І етап (2021-2023 роки), ІІ етап (2024-2027 роки). 
 
 



Продовження додатка 1 
до рішення обласної ради 
 

6. Обсяги та джерела фінансування: 
 

 (тис.гривень) 
 

Джерела фінансування 
На всю 

Програму 

У тому числі за роками 
І етап ІІ етап** 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усього, 907096,205 229188,442 317169,185 360738,578 - - - - 
у тому числі:         
державний бюджет 444400,737 125005,908 162890,997 156503,832 - - - - 
обласний бюджет*  60402,086 32498,793 13731,106 14172,187 - - - - 
у тому числі обласний фонд 
охорони навколишнього 
природного середовища* 

58802,086 30898,793 13731,106 14172,187 
- - - - 

інші місцеві бюджети 82426,382 14314,741 30873,482 37238,159 - - - - 
позабюджетні  319867,000 57369,000 109673,600 152824,400 - - - - 

 

Примітка. * Остаточний обсяг фінансування визначається рішенням обласної ради під час затвердження обласного бюджету 
Миколаївської області на відповідний бюджетний рік. Обсяги фінансування Програми можуть змінюватися (коригуватись) 
залежно від наявного фінансового ресурсу обласного бюджету. 
 

** Остаточний обсяг фінансування буде визначено за підсумками виконання І етапу Програми залежно від наявного 
фінансового ресурсу обласного бюджету. 

 
 

Виконувач обов’язків начальника управління  
екології та природних ресурсів облдержадміністрації                                                                   Дмитро МАЦ 
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Додаток 2 
до рішення обласної ради 

 
 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 
Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області  

на 2021-2027 роки (І етап) 
 

Найменування 
 завдання та 
показники 

Деталізація за 
роками Заходи, які 

спрямовуються на 
виконання завдань 

Виконавці заходу 
(місцевий орган 

виконавчої влади, орган 
місцевого 

самоврядування), 
джерела фінансування

Обсяги фінансових ресурсів*  (тис.грн) 

2021 2022 2023 Всього 
У тому числі за роками 

2021 2022 2023 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ЗАВДАННЯ 4. Підвищення рівня екологічної освіти населення

ПОКАЗНИК 4.10. 
Кількість 
проведених 
екологічних 
програм (од.) 

1 - - ЗАХІД 4.10. 
Проведення 
екологічної 
програми 
«Екологічна 
стежка» 

Управління екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації, 
Миколаївський клуб 
мандрівників  
ВСЬОГО 40,000 40,000 0,000 0,000 
державний бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 
обласний бюджет 40,000 40,000 0,000 0,000 
у тому числі обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного середовища

40,000 40,000 0,000 0,000 

інші місцеві бюджети 0,000 0,000 0,000 0,000 
позабюджетні  0,000 0,000 0,000 0,000 



                                                            Продовження додатка 2  
                  до рішення обласної ради 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всього по завданню 4 ВСЬОГО 4573,000 2151,000 1211,000 1211,000 

 

державний бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 
обласний бюджет 4240,000 2040,000 1100,000 1100,000 
у тому числі обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного середовища

4240,000 2040,000 1100,000 1100,000 

інші місцеві бюджети 333,000 111,000 111,000 111,000 
позабюджетні кошти 0,000 0,000 0,000 0,000 

ЗАВДАННЯ 5.  Розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття 
ПОКАЗНИК 5.7. 
Кількість 
придбаних 
автомобілів (од.) 

2 - - ЗАХІД 5.7. 
Придбання 
автотранспорту та 
протипожежної 
техніки для 
регіональних 
ландшафтних парків

Управління екології та 
природних ресурсів 
Миколаївської 
облдержадміністрації

        

ВСЬОГО 1900,000 1900,000 0,000 0,000 
державний бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 
обласний бюджет 1900,000 1900,000 0,000 0,000 
у тому числі обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного середовища

1900,000 1900,000 0,000 0,000 

інші місцеві бюджети 0,000 0,000 0,000 0,000 
позабюджетні кошти 0,000 0,000 0,000 0,000 

ПОКАЗНИК 5.13. 
Кількість 
придбаних 
квадрокоптерів 

2 - - ЗАХІД 5.13. 
Придбання 
квадрокоптерів для 
проведення заходів 

Управління екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації, 
Державна екологічна 

        



                                                            Продовження додатка 2  
                  до рішення обласної ради 

 
  

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(од.) контролю за 

дотриманням норм 
природоохоронного 
законодавства в 
сфері поводження з 
відходами та 
надрокористування 

інспекція Південно-
Західного округу 
(Миколаївська та 
Одеська області), 
управління Державного 
агенства рибного 
господарства у 
Миколаївській області
ВСЬОГО 60,000 60,000 0,000 0,000 
державний бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 
обласний бюджет 60,000 60,000 0,000 0,000 
у тому числі обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного середовища

60,000 60,000 0,000 0,000 

інші місцеві бюджети 0,000 0,000 0,000 0,000 
позабюджетні  0,000 0,000 0,000 0,000 

Всього по завданню 5 ВСЬОГО 45323,550 17160,000 15300,200 12863,350 

 

державний бюджет 27213,550 9100,000 10200,200 7913,350 
обласний бюджет 18110,000 8060,000 5100,000 4950,000 
у тому числі обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного середовища

18110,000 8060,000 5100,000 4950,000 

інші місцеві бюджети 0,000 0,000 0,000 0,000 
позабюджетні кошти 0,000 0,000 0,000 0,000 

Всього по завданнях ВСЬОГО 907096,205 229188,442 317169,185 360738,578 



                                                            Продовження додатка 2  
                  до рішення обласної ради 

 
  

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 державний бюджет 444400,737 125005,908 162890,997 156503,832 

обласний бюджет 60402,086 32498,793 13731,106 14172,187 
у тому числі обласний 
фонд охорони 
навколишнього 
природного середовища

58802,086 30898,793 13731,106 14172,187 

інші місцеві бюджети 82426,382 14314,741 30873,482 37238,159 
позабюджетні кошти 319867,000 57369,000 109673,600 152824,400 

 
Примітка. * Остаточний обсяг фінансування визначається рішенням обласної ради під час затвердження обласного 
бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік. Обсяги фінансування Програми можуть змінюватись 
(коригуватись) залежно від наявного фінансового ресурсу обласного бюджету. 
 
 
 
 
Виконувач обов’язків начальника управління екології  
та природних ресурсів облдержадміністрації                                     Дмитро МАЦ 



                                                                              Додаток 3  
до рішення обласної ради 

 
 

РОЗРАХУНОК  
обсягів та визначення джерел фінансування   

Комплексної програми охорони довкілля  
Миколаївської області на 2021-2027 роки (І етап) 

 

Заходи 
Обсяги фінансових ресурсів (тис.грн)* 

Всього: 
У тому числі за роками

2021 2022 2023
 
 

 
Примітка. * Остаточний обсяг фінансування визначається рішенням обласної ради 
під час затвердження обласного бюджету Миколаївської області на відповідний 

1 2 3 4 5
ЗАХІД 4.10.  
Проведення екологічної програми 
«Екологічна стежка» 

    

Всього: 40,000 40,000 0,000 0,000
обласний бюджет,  40,000 40,000 0,000 0,000
у тому числі обласний фонд 
охорони навколишнього 
природного середовища 

40,000 40,000 0,000 0,000 

ЗАХІД 5.7.  
Придбання автотранспорту та 
протипожежної техніки для 
регіональних ландшафтних парків   
Всього: 1900,000 1900,000 0,000 0,000
обласний бюджет,  1900,000 1900,000 0,000 0,000
у тому числі обласний фонд 
охорони навколишнього 
природного середовища 

1900,000 1900,000 0,000 0,000 

ЗАХІД 5.13.  
Придбання квадрокоптерів для 
проведення заходів контролю за 
дотриманням норм 
природоохоронного законодавства 
в сфері поводження з відходами та 
надрокористування 

    

Всього: 60,000 60,000 0,000 0,000
обласний бюджет, 60,000 60,000 0,000 0,000
у тому числі обласний фонд 
охорони навколишнього 
природного середовища 

60,000 60,000 0,000 0,000 



2 
Продовження додатка 3  

до рішення обласної ради 
 

 
бюджетний рік. Обсяги фінансування Програми можуть змінюватись (коригуватись) 
залежно від наявного фінансового ресурсу обласного бюджету. 
 
 
 
Виконувач обов’язків начальника  
управління екології та природних  
ресурсів облдержадміністрації                                                                  Дмитро МАЦ 



Додаток 4  
до рішення обласної ради 

 
 
 

РОЗРАХУНОК  
очікуваних результатів Комплексної програми охорони довкілля  

Миколаївської області на 2021-2027 роки (І етап) 
 

Показники очікуваних результатів 
Роки 

2021 2022 2023 

1 2 3 4

ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 

ПОКАЗНИК 4.10.  
Кількість проведених екологічних програм 
(од.) 

1 - - 

ЕКОЛОГІЧНИЙ 

ПОКАЗНИК 5.13.  
Кількість придбаних квадрокоптерів (од.)

2 - - 

 
 
 
Виконувач обов’язків  
начальника управління екології та  
природних ресурсів облдержадміністрації

 
 

        Дмитро МАЦ
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