
ЗВІТ

ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(протокольне рішення № 3 від 30 серпня 2018 року
двадцять третьої сесії Запорізької обласної ради

сьомого скликання до питання:
«Про внесення змін та доповнень до Переліку заходів, 
спрямованих на охорону та раціональне використання 

природних ресурсів, які фінансуються за рахунок фондів 
охорони навколишнього природного середовища місцевих 

бюджетів у 2018 році, затвердженого рішенням обласної ради 
від 30.11.2017 № 37, зі змінами та доповненнями»)
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Стан фінансування природоохоронних заходів
по Департаменту екології та природних ресурсів
Запорізької обласної державної адміністрації

за період 2015-2017 роки та І півріччя 2018 року 



№ 
з/п Найменування природоохоронного заходу                                                            Заплановано, 

тис. грн.
Профінансовано,

тис. грн. Результат виконання заходу

1 2 3 4 5
2015  рік

1 Інформування громадськості щодо шляхів
розв'язання екологічних проблем Запорізької
області. Видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики, а саме: науково-популярного
видання "Твоє майбутнє - земля за порогами"

35,000 34,980

Надруковано 500 прим. науково-популярного видання «Твоє майбутнє –
земля за порогами» за матеріалами Регіональної доповіді про стан 

навколишнього природного середовища в Запорізькій області за 2014 рік. 
Розповсюджено серед  бібліотек, закладів освіти, громадських організацій 

та інш.
2 Розробка регіональної схеми формування 

екологічної мережі Запорізької області
99,917 99,500

Розроблено регіональну схему формування екологічної мережі Запорізької
області, яка визначає загальну концепцію формування регіональної мережі, 

як природного каркасу Запорізької області і як складову частину
національної екомережі України та Всеєвропейської екологічної мережі

3 Розробка проекту землеустрою з організації та 
встановлення меж території природно-заповідного 
фонду місцевого значення "Круглик" площею 5 га 
на території Петромихайлівської сільської ради 
Вільнянського району

19,739 19,739

Розроблено проекти землеустрою. Виконання заходыв дозволить 
попереджати порушеня вимог природоохоронного законодавства 

(незаконне розорювання передача у власність або оренду, будівництво, 
тощо) , а також забезпечить збереження природного біорізноманіття 

територій на яких зростають або мешкають рідкісні або зникаючі види 
флори  та фауни

4 Розробка проекту землеустрою з організації та 
встановлення меж території природно-заповідного 
фонду місцевого значення "Балка Ульянівка" 
площею 16 га на території Петромихайлівської 
сільської ради Вільнянського району

23,878 22,518

5 Розробка проекту землеустрою з організації та 
встановлення меж території природно-заповідного 
фонду місцевого значення "Балка Козача" площею 
12 га на території Максимівської сільської ради 
Вільнянського району

23,162 23,121

6 Придбання контейнера для збору твердих 
побутових відходів для комунального підприємства 
«Запоріжжя» Запорізької обласної ради

4,590 0,000

Відповідно до п. 9 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 
228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із 
змінами), одним із критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів є 

незбиткова діяльність одержувача за останні два роки. Відповідно до 
наданого фінансового звіту суб’єкта малого підприємства, діяльність КП 

«Запоріжжя» є збитковою
Всього 206,286 199,858

Стан виконання заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які
фінансуються за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету, 

замовником яких є Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації
за період 2015-2017 роки та І півріччя 2018 року



1 2 3 4 5
2016 рік

1 Розробка проектів землеустрою з організації території та 
встановлення меж земель природно-заповідного фонду на 
території Вільнянського, Оріхівського та Чернігівського
районів Запорізької області

639,695 0,00 Виконання заходів перенесено на 2017 рік

2 Розробка місцевої схеми формування екологічної мережі
Приазовського, Приморського та Якимівського районів
Запорізької області

189,641 0,00 Виконання заходів перенесено на 2017 рік, у зв'язку з прийняттям рішення щодо 
розробки схем екологічної мережі 5 районів області

3 Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного
збирання, перевезення, зберігання, оброблення та 
знешкодження непридатних до використання та 
заборонених до застосування хімічних засобів захисту
рослин і тари від них (в тому числі тари, в якій
зберігаються відходи та транспортна тара, в якій
перевозяться відходи) на території Запорізької області

8 000,00 0,00 Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» Департаментом двічі було оголошено
"міжнародні" відкриті торги, але вони відмінені у зв'язку з недостатньою кількістю
учасників торгів (у першому випадку – для участі подано менше двох пропозицій, у 
другому – відхилені всі пропозиції, як такі, що не відповідають умовам тендерної

документації)

4 Інформування громадськості щодо шляхів розв'язання 
екологічних проблем Запорізької області. Видання 
поліграфічної продукції з екологічної тематики, а саме: 
науково-популярного видання "Твоє майбутнє - земля за 
порогами" 

45,000 34,97
Надруковано 450 прим. науково-популярного видання «Твоє майбутнє – земля за 

порогами» за матеріалами Регіональної доповіді про стан навколишнього природного 
середовища в Запорізькій області за 2015 рік. Розповсюджено серед бібліотек, закладів

освіти, громадських організацій та інш.

5 Розробка програми поводження з відходами на території
Запорізької області

198,000 0,00 На цей час триває робота над підготовкою Національного плану управління
відходами та нової законодавчої бази, що дозволить втілити на практиці доктрини

Стратегії. Міністерство екології та природних ресурсів України продовжує
підготовку десяти проектів законів, а саме: Закону України «Про відходи» та 
дев’яти законів, що будуть секторально регулювати кожен із окремих видів

відходів, які відповідатимуть положенням Стратегії та найкращим міжнародним
моделям поводження з відходами. Таким чином, розробка регіональної програми

поводження з твердими побутовими відходами є недоцільною до затвердження
нормативно-правової бази у сфері поводження з відходами. 

Орієнтовна вартість розробки такої програми, за попередніми розрахунками, 
становить 2 000,0 тис. грн.

6 Організація та запровадження державної системи
моніторингу навколишнього природного середовища на 
регіональному рівні. Придбання та встановлення
обладнаних стаціонарних постів контролю забруднення
навколишнього середовища на зовнішній межі санітарно-
захисних зон промислових підприємств м. Запоріжжя, 
м. Бердянськ, м. Енергодар, м. Мелітополь, 
м. Токмак, м. Дніпрорудне. Виконання техніко-
економічного обґрунтування та розробка проектно-
кошторисної документації

1 450,000 1 449,76912 Виконано техніко-економічне обґрунтування та розроблено проектно-кошторисну
документацію, якими передбачається організація ефективної системи моніторингу
якості атмосферного повітря на регіональному рівні, з впровадженням сучасного

досвіду країн ЄС. Система безперервного екологічного моніторингу повітря передбачає
розміщення на території міст 21 стаціонарного посту. Кожний пост обладнаний
комплектом газоаналізаторів, які автоматично здійснюють виміри концентрацій

шкідливих речовин в повітрі (пилу, сіркового ангідриду, окислів азоту, свинцю та інші). 
Результати вимірів в режимі on-line передаватимуться по мережі Internet на головний

сервер для оперативного аналізу та архівації. Загальна кошторисна вартість
природоохоронного заходу - 81 922,560 тис. грн.

7 Будівництво з'єднувального каналу для відновлення 
водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом 
(розробка проектно-кошторисної документації)

1 500,000 0,00 З технічних причин виконання заходу перенесено на 2017 рік

Всього 12 022,34 1 484,73



1 2 3 4 5

2017 рік
1 Розробка проектів землеустрою з організації 

території та встановлення меж земель природно-
заповідного фонду Вільнянського, Оріхівський, 
Токмаціький, Розівський, Чернігівський райони 
Запорізької області

731,358 0,00 Захід не виконано у зв'язку з відсутністю виконавців. Двічі оголошено 
відкриті торги, але відмінено через відсутність учасників торгів. 

Враховуючи, що до кінця бюджетного року залишалось не достатньо 
часу для виконання робіт, переговорна процедура не застосовувалась

2 Розробка місцевих схем формування екологічної 
мережі Мелітопольського, Приморського, 
Приазовського, Чернігівського та Якіміського 
районів Запорізької області

322,641 0,00 Захід не виконано у зв'язку з відсутністю виконавців. Двічі оголошено 
відкриті торги, але відмінено через відсутність учасників торгів. 

Враховуючи, що до кінця бюджетного року залишалось не достатньо 
часу для виконання робіт, переговорна процедура не застосовувалась. 

Прийнято рішення перенести виконання заходу на 2018 рік та 
розробити схеми екомережі 14 районів області

3 Проведення робіт із забезпечення екологічно 
безпечного збирання, перевезення, зберігання, 
оброблення та знешкодження непридатних до 
використання та заборонених до застосування 
хімічних засобів захисту рослин і тари від них (в 
тому числі тари, в якій зберігаються відходи та 
транспортна тара, в якій перевозяться відходи) 
на території Запорізької області

50,00 0,00 Захід не виконано через відсутність підприємств, які мають ліцензії на 
даний вид діяльності

4 Будівництво з'єднувального каналу для 
відновлення водного сполучення Азовського
моря з Молочним лиманом (розробка проектно-
кошторисної документації)

1500,000 1482,118 Розроблена проектно-кошторисна документація  та отримано 
Експертний звіт від 27.04.2018 № V-0179-18/ПРОЕКСП. Загальна 
кошторисна вартість будівництва становить 96 526,789 тис. грн. 

Завдяки з’єднанню лиману з морем відбувається поступове 
відновлення донних біоценозів

5 Здійснення заходів з днопоглиблення 
(розчистки) з'єднувального каналу Молочний 
лиман - Азовське море

1450,00 1344,487 Виконано роботи з розчистки, що дозволило відновити водне 
сполучення Молочного лиману з Азовським морем

6 Паспортизація водних об’єктів 1750,00 1673,777 Розроблено та погоджено з Держводагентством 35 паспортів водних
об'єктів. Розробка паспортів водних об’єктів надасть можливість

провести перерахунок орендної плати за надані в оренду водні об’єкти, 
що суттєво збільшить надходження до бюджетів всіх рівнів, а також

надасть можливість привести існуючі договори оренди водних
об’єктів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від

29.05.2013 № 420 «Про затвердження Типового договору оренди
водних об’єктів» 



1 2 3 4 5
7 Біологічна меліорація Каховського 

водосховища шляхом відтворення білого та 
строкатого товстолобиків (молодь)

800,00 713,99838 Вселено 200 тис. особин молоді риб. Штучне відтворення водних 
біоресурсів, а саме біологічна меліорація шляхом відтворення 

рослиноїдних риб Каховського водосховища необхідне для 
відновлення запасів водних біоресурсів, збереження їх 

біорізноманіття, а також очищення водосховища від масового 
розмноження фітопланктону «цвітіння води»

8 Біологічна меліорація Дніпровського 
водосховища шляхом відтворення білого та 
строкатого товстолобиків (молодь)

200,00 186,00 Вселено 50 тис. особин молоді риб. Штучне відтворення водних 
біоресурсів, а саме біологічна меліорація шляхом відтворення 
рослиноїдних риб Дніпровського водосховища необхідне для 

відновлення запасів водних біоресурсів, збереження їх 
біорізноманіття, а також очищення водосховища від масового 

розмноження фітопланктону «цвітіння води»

9 Інформування громадськості щодо шляхів 
розв'язання екологічних проблем Запорізької 
області. Видання поліграфічної продукції з 
екологічної тематики, а саме: науково-
популярного видання "Твоє майбутнє - земля 
за порогами" 

50,00 47,46
Надруковано 450 прим. науково-популярного видання «Твоє майбутнє 

– земля за порогами» за матеріалами Регіональної доповіді про стан 
навколишнього природного середовища в Запорізькій області за 2016 

рік. Розповсюджено серед  бібліотек, закладів освіти, громадських 
організацій та інш.

10 Інформування громадськості щодо шляхів 
розв'язання екологічних проблем Запорізької 
області. Видання поліграфічної продукції з 
екологічної тематики, а саме: науково-
популярного видання "Перелік видів рослин, 
які не занесені до Червоної книги України, але 
є рідкісними або такими, що перебувають під 
загрозою зникнення на території Запорізької 
області"  

90,00 0,00 Захід не виконано через неможливість зібрати у повному обсязі 
вихідні дані

11 Розробка програми моніторингу довкілля 
Запорізької області

180,00 54,00 Виконано частково. Результати робіт не відповідають Технічним 
вимогам до програми

12 Проведення регламентних робіт по підтримці 
проектних габаритів з’єднувального каналу 
Молочний лиман – Азовське море (розробка 
проекту)

220,00 220,00 Розроблено проект. Загальна кошторисна вартість 4 294,352 тис. грн.

Всього 7344,00 5721,84



1 2 3 4 5

І п/р 2018 року
1 Розробка проекту землеустрою з організації 

території та встановлення меж земель 
природно-заповідного фонду комплексної 
пам'ятки природи загальнодержавного 
значення  "Балка Бальчанська" на території 
Вільнянського району Запорізької області

18,736 0,00 Відсутні виконавці робіт (тричі не відбулася процедура допорогових 
закупівель, через відсутність учасників). Кошти перерозподілено на 

інші заходи на сесії обласної ради від 30 серпня 2018 року

2 Проведення робіт із забезпечення екологічно 
безпечного збирання, перевезення, зберігання, 
оброблення та знешкодження непридатних до 
використання та заборонених до застосування 
хімічних засобів захисту рослин і тари від них 
(в тому числі тари, в якій зберігаються відходи 
та транспортна тара, в якій перевозяться 
відходи) на території Запорізької області

50,000 0,00 З метою упередження виникнення надзвичайної ситуації та зважаючи
на шкідливий вплив непридатних хімічних засобів захисту рослин

(далі – ХЗЗР) на навколишнє природне середовище та здоров’я
населення, соціальну напругу серед мешканців населених пунктів, де 

знаходяться склади із ХЗЗР, підготовлено та направлено до 
Міністерства екології та природних ресурсів України запит на 

фінансування з Державного бюджету у 2018 році природоохоронного
заходу на 9 967,7 тис. грн. для централізованого вивезення 202,596 

тонн ХЗЗР, які не мають господаря, в 13 районах області.
Кошти перерозподілено на інші заходи на сесії обласної ради 

від 30 серпня 2018 року

3 Проведення регламентних робіт по підтримці 
проектних габаритів з’єднувального каналу 
Молочний лиман – Азовське море 

4 200,000 0,00 Укладено договір з ТОВ "ГАРНЕТ ІНК" (м. Одеса)
від 23.08.2018 № 12. 

Розпочато виконання робіт

4 Паспортизація водних об’єктів 1 700,000 0,00 Розроблено та погоджено з Держводагентством 40 паспортів водних 
об'єктів. Розробка паспортів водних об’єктів надасть можливість 

провести перерахунок орендної плати за надані в оренду водні об’єкти, 
що суттєво збільшить надходження до бюджетів всіх рівнів, а також 

надасть можливість привести існуючі договори оренди водних 
об’єктів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 

29.05.2013 № 420 «Про затвердження Типового договору оренди 
водних об’єктів» 

5 Розробка програми відновлення і підтримання 
сприятливого гідрологічного режиму та 
санітарного стану річок Запорізької області

97,000 0,00 Відсутні виконавці робіт (тричі не відбулася процедура допорогових
закупівель, через відсутність учасників). Кошти перерозподілено на 

інші заходи на сесії обласної ради від 30 серпня 2018 року



1 2 3 4 5
6 Біологічна меліорація шляхом відтворення білого 

амура (молодь) Дніпровського водосховища
70,000 0,00 Укладено договір з ТОВ «РФ ЮВеНТ» від 07.05.2018 № 4, 5, 6, 7.

Проведення робіт буде здійснено при досягненні температурі води 8-10 0С. 
Штучне відтворення водних біоресурсів, а саме біологічна меліорація 
шляхом відтворення рослиноїдних риб Каховського та Дніпровського 

водосховищ необхідне для відновлення запасів водних біоресурсів, 
збереження їх біорізноманіття, а також очищення водосховища від масового 

розмноження фітопланктону «цвітіння води»

7 Біологічна меліорація шляхом відтворення білого 
та строкатого товстолобиків (молодь) 
Дніпровського водосховища

200,000 0,00

8 Біологічна меліорація шляхом відтворення білого 
амура (молодь) Каховського водосховища

140,000 0,00

9 Біологічна меліорація шляхом відтворення білого 
та строкатого товстолобиків (молодь) Каховського 
водосховища

590,000 0,00

10 Інформування громадськості щодо шляхів
розв'язання екологічних проблем Запорізької
області. Видання поліграфічної продукції з
екологічної тематики, а саме: науково-популярного
видання "Твоє майбутнє - земля за порогами" 

50,000 0,00 Відповідно до Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів 
України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними 
адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища, 

затвердженим наказом Мінприроди від 31.03.2017 № 150 та зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 27.12.2017 за № 1568/31436, передбачено, у 

тому числі, підготовка щорічної доповіді про стан навколишнього 
природного середовища до 01 вересня. За матеріалами Регіональної доповіді 

про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій області за 
2017 рік буде надруковано 450 прим. науково-популярного видання «Твоє 

майбутнє – земля за порогами»  та безкоштовно розповсюджено серед  
бібліотек, закладів освіти, громадських організацій та інш.

11 Розробка місцевих схем формування екологічної 
мережі Запорізької області 

1 400,000 0,00 Укладено договір з ПТ «Центр екологічного управління» від 23.06.2018 № 8. 
Здійснюється розробка схем екологічної мережі 14 районів області. 

Основною метою місцевих схем екологічної мережі є систематизація шляхів 
об’єднання природних середовищ існування популяцій видів дикої флори та 

фауни у територіально цілісний комплекс. До місцевих схем екологічної 
мережі входять не тільки об’єкти природно-заповідного фонду, а й території, 
що мають сприятливі умови для існування, вільного розселення та міграції 

видів тварин і рослин, лісові ділянки, водний фонд, тощо. Власники і 
користувачі територій та об'єктів, включених до переліків територій та 

об'єктів екомережі, зобов'язані забезпечувати їх використання за цільовим 
призначенням

12 Розробка програми моніторингу довкілля
Запорізької області

126,000 0,00 Укладено договір з ТОВ «Консорціум "Енергомашекологія» 
від 31.07.2018 № 9

Реалізація заходів програми буде спрямована на поліпшення стану 
навколишнього природного середовища, підтримання екологічної

рівноваги на території Запорізької області, забезпечення конституційного
права людини на безпечне довкілля шляхом підвищення ефективності

функціонування системи моніторингу

Всього 8 641,736 0,00





















ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА 
ПРОГРАМА ОХОРОНИ 

ДОВКІЛЛЯ,РАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ



Ініціатор розроблення програми

Запорізька обласна державна 
адміністрація

Департамент екології та природних 
ресурсів Запорізької обласної 

державної адміністрації

Документ органу виконавчої влади 
про затвердження програми

Рішення сесії Запорізької обласної 
ради від 28.03.2013 р. № 29

Учасники програми

Запорізька обласна рада
Запорізька обласна державна
адміністрація
Місцеві органи влади
Підприємства, установи, організації
області



Термін реалізації програми 2013-2020 рр.

Етапи виконання програми
Етап 1: 2013 р.

Етап 2: 2014-2015 рр.
Етап 3: 2016-2020 рр.

Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у 

виконанні програми (для 
комплексних програм)

Обласний бюджет в т.ч. 
обласний ФОНПС;

Місцеві бюджети міст та 
районів  в т.ч. місцеві 

ФОНПС



Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
запланованих для реалізації програми, 

всього,у тому числі:
10 795 231,7 тис. грн.

Державний бюджет в т.ч. Державний 
ФОНПС (та Державний фонд екологічної 

модернізації підприємств)
1 607 931,5 тис. грн.

обласний бюджет, в т.ч. обласний ФОНПС 486 547,6 тис. грн.

місцеві бюджети міст та районів  в т.ч. 
місцеві ФОНПС 427 456,9 тис. грн.

кошти підприємств 7 920 440,3 тис. грн.

кошти інших джерел 352 855,4 тис. грн.



ПИТОМА ВАГА БЮДЖЕТІВ РІЗНИХ РІВНІВ В ЗАГАЛЬНОМУ             
ЗАПЛАНОВАНОМУ ФІНАНСУВАННІ ПРОГРАМИ, ТИС. ГРН.
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77%
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1  - державний бюджет

2  - обласний бюджет

3  - місцеві бюджети

4  - інші джерела фінансування,
у т.ч. кошти підприємств)



РОЗПОДІЛ ЗАПЛАНОВАНОГО ФІНАНСУВАННЯ 
ПО ЕТАПАМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ (ТИС. ГРН.)

741275,9 1693259,2

8360696,6

2 013р. 2014-2015 рр. 2016-2020 рр.



СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ (СТАНОМ НА 01.07.2018)

Загальний обсяг касових 
видатків, всього,у тому числі: 2966469,236 тис. грн.

Державний бюджет в т.ч. 
Державний ФОНПС (та 

Державний фонд екологічної 
модернізації підприємств)

33699,10 тис. грн.

обласний бюджет, в т.ч. обласний 
ФОНПС

136972,958 тис. грн.

місцеві бюджети міст та районів  
в т.ч. місцеві ФОНПС

100958,540 тис. грн.

кошти підприємств
2694212,40 тис. грн.

кошти інших джерел
626,238 тис. грн.



ПИТОМА ВАГА БЮДЖЕТІВ ОНПС В ЗАГАЛЬНОМУ
ОБСЯЗІ КАСОВИХ ВИДАТКІВ (СТАНОМ НА 01.07.2018 )
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2 - обласний бюджет
3 - місцеві бюджети

4   - інші джерела фінансування,
у т.ч. кошти підприємств) 



СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ТИС. ГРН.
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КІЛЬКІСТЬ ЗАХОДІВ  ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПРОГРАМОЮ ЗА 
НАПРЯМКАМИ  (458 ЗАХОДІВ)
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Охорона і раціональне використання водних 
ресурсів

Створення розвинутої інфраструктури 
зберігання, переробки та утилізації відходів

Формування регіональної екологічної мережі. 
Природно-заповідний фонд. Збереження …

Запобігання розвитку небезпечних екзогенних 
геологічних процесів 

Вдосконалення регіональної системи 
моніторингу навколишнього природного …

Підвищення рівня суспільної екологічної 
свідомості населення Запорізької області



СТАН ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ
ЗА РОЗДІЛАМИ ПРОГРАМИ (%)
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Природно-заповідний фонд. Збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття

Запобігання розвитку небезпечних екзогенних 
геологічних процесів 

Вдосконалення регіональної системи моніторингу 
навколишнього природного середовища

Підвищення рівня суспільної екологічної 
свідомості населення Запорізької області

Виконані заходи Не виконані заходи



ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Виконано 7 заходів

Профінансовано  2 080 926,0 тис. грн.

25,2 %



ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ 
РЕСУРСІВ

Виконано 28 заходів

15,5 %

Профінансовано  726 761,32 тис. грн.

41,7 %



СТВОРЕННЯ РОЗВИНУТОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

Виконано 31 захід

33,0%

Профінансовано  87 530,479 тис. грн.

18,9%



ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ. ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНИЙ ФОНД. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА 

ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Профінансовано  25 891,197 тис. грн.

Виконано 37 заходів

20,9%

35,6%

104  заходи

Заплановано 123 949,3 тис. грн.



ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ЕКЗОГЕННИХ 
ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Профінансовано  40 090,171 тис. грн.

Виконано 2 заходи

21,6 %

11,1 %



ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Профінансовано  1 768,869 тис. грн.
Виконано 1 захід

8,7 %

5,3 % 

19 заходів

Заплановано 20 259,0  тис. грн.



ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СУСПІЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконано 3 заходи

57,1 %

23,1% Профінансовано  2 800,642 тис. грн.

 13 заходів

 Заплановано 4 908,1 тис. грн.



СТАН  ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ПО 
ТЕРИТОРІЯМ ОБЛАСТІ
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ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ 
 ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
 ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ


