
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації 

 
06.09.2021 № 606 

 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ  
з охорони навколишнього природного середовища Запорізької області 

на період до 2025 року 

№ 
з/п 

Найменування заходу Термін 
виконання, рік 

Відповідальні за 
виконання 

Індикатор виконання 

1 2 3 4 5 
Ціль І. Формування в суспільстві екологічних цінностей і засад сталого споживання та виробництва 

1. Підтримка та сприяння розвитку існуючих 
еколого-просвітницьких центрів, які 
функціонують на базі навчальних закладів, 
громадських організацій, установ природно-
заповідного фонду, літніх таборів, 
дослідницьких центрів, шкільних екологічних 
гуртків 
 

2021-2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації за 
участю виконкомів сільських, 
селищних, міських рад 

Функціонуючі 
еколого-просвітницькі 
центри 

2. Організація та проведення конференцій, 
семінарів, вебінарів, організація виставок, 
конкурсів, фестивалів та інших заходів з 
екологічної тематики 

2021-2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації за 
участю виконкомів сільських, 
селищних, міських рад 

Проведено заходи 



Продовження додатка 2
1 2 3 4 5 
3. Розміщення соціальної реклами 

природоохоронного спрямування 
2021-2025 Департамент захисту довкілля 

облдержадміністрації за 
участю виконкомів сільських, 
селищних, міських рад 
 

Розміщено соціальну 
рекламу  

4. Проведення заходів, спрямованих на підвищення 
обізнаності громадськості про оцінку впливу на 
довкілля та стратегічну екологічну оцінку, 
забезпечення прав територіальних громад на 
належне інформування про плановану діяльність 
та оцінку впливу на довкілля 
 

2021—2022 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації за 
участю виконкомів сільських, 
селищних, міських рад 

Проведено заходи 

5. Проведення семінарів для територіальних 
громад щодо ролі і повноважень місцевих 
органів виконавчої влади в реалізації 
екологічної політики 
 

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації за 
участю виконкомів сільських, 
селищних, міських рад 

Проведено семінари 

6. Забезпечення участі громадськості у процесах 
планування і реалізації природоохоронної 
політики шляхом оприлюднення відповідних 
проєктів документів, проведення консультацій 
та громадських слухань, громадських 
обговорень у формі надання письмових 
зауважень і пропозицій (у тому числі в 
електронному вигляді) 

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації 

Проведено громадські 
слухання, обговорення 



Продовження додатка 3
1 2 3 4 5 

Ціль ІІ. Забезпечення сталого розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону 

1. Оновлення, коригування та виконання 
регіональної та місцевих схем формування 
екологічної мережі Запорізької області 

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 

Рішення відповідного 
рівня рад про 
затвердження схем 
формування 
екологічної мережі 
 

2. Вивчення стану популяцій та середовища 
існування птахів водно-болотного комплексу, 
які є об’єктами регулювання Угоди про 
збереження афро-євразійських мігруючих 
водно-болотних птахів 

2021—2025 НПП «Великий Луг» (за 
згодою), Приазовський НПП 
(за згодою), НЗ «Хортиця» (за 
згодою), наукові установи 
області відповідного профілю 
(за згодою) 

Дослідження стану 
популяцій водно-
болотних птахів, 
розроблення 
пропозицій щодо їх 
збереження та 
відновлення 
 

3. Забезпечення створення нових або розширення 
існуючих територій та об’єктів природно-
заповідного фонду 

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації,  
райдержадміністрації, 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою), 
наукові установи області 
відповідного профілю (за 
згодою) 
 
 

Збільшення площі 
територій та об’єктів 
природно-заповідного 
фонду області 



Продовження додатка 4
1 2 3 4 5 
4. Забезпечення проведення наукових досліджень 

в межах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду за Програмою Літопис 
природи та з урахуванням необхідності 
визначення статусу збереження видів дикої 
флори і фауни та природних оселищ, 
екологічного характеру водно-болотних угідь 
та інших вимог міжнародних договорів 
України з природоохоронних питань 

2021—2025 Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою) 

Створення та 
забезпечення 
функціонування 
системи збору та 
автоматизованого 
накопичення і аналізу 
моніторингових та 
наукових даних 
стосовно біотичних і 
абіотичних показників, 
зібраних на територіях 
та об’єктах природно-
заповідного фонду з 
урахуванням вимог 
законодавства України 
та міжнародних 
природоохоронних 
договорів 
 

5. Розробка проєктів землеустрою щодо 
встановлення меж існуючих територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду у натурі 
(на місцевості) 

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації,  
Запорізьке обласне управління 
лісового та мисливського 
господарства (за згодою), 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 

Встановлення меж для 
територій та об’єктів 
природно-заповідного 
фонду 



Продовження додатка 5
1 2 3 4 5 
6. Розроблення проєктів організації територій 

установ природно-заповідного фонду 
(у разі необхідності) 

2021—2025 Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою) 

Розроблення проєктів 
організації територій 
установ природно-
заповідного фонду 
 

7. Зміцнення матеріально-технічної бази установ 
природо-заповідного фонду 

2021—2025 Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою) 

Забезпечення установ 
природно-заповідного 
фонду приміщеннями, 
меблями та 
оргтехнікою, 
транспортними 
засобами, засобами 
зв’язку, форменим 
одягом; придбання 
спеціальної техніки та 
обладнання для 
здійснення 
природоохоронних 
заходів 
 

8. Розроблення та впровадження планів заходів 
щодо збереження та відтворення окремих видів 
флори та фауни та природних середовищ їх 
існування на територіях та об’єктах природно-
заповідного фонду 

2021—2025 Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою),  
НЗ «Хортиця» (за згодою) 

Впровадження планів 
заходів щодо 
збереження та 
відтворення окремих 
видів флори та фауни 
та природних  



Продовження додатка 6
1 2 3 4 5 
    середовищ їх 

існування на 
територіях та об’єктах 
природно-заповідного 
фонду 
 

9. Забезпечення установ природно-заповідного 
фонду, державних лісогосподарських та 
лісомисливських підприємств пожежною 
технікою, протипожежним обладнанням та 
засобами пожежогасіння  

2021—2025 Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою),  
НЗ «Хортиця» (за згодою), 
Запорізьке обласне управління 
лісового та мисливського 
господарства (за згодою) 

Забезпечення установ 
природно-заповідного 
фонду, державних 
лісогосподарських 
підприємств 
протипожежною 
технікою 
 

10. Забезпечення створення та утримання 
екологічних освітньо-виховних центрів, музеїв 
природи, візит-центрів в установах природно-
заповідного фонду 

2021—2025 Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою),  
НЗ «Хортиця» (за згодою) 

Створення 
екологічних освітньо-
виховних центрів, 
музеїв природи, візит-
центрів в установах 
природно-заповідного 
фонду 
 

11. Розширення мережі маршрутів і стежок на 
території національних природних парків та 
біосферних заповідників, у тому числі з  

2021—2025 Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою),  

Розширення мережі 
маршрутів і стежок на 
території  



Продовження додатка 7
1 2 3 4 5 
 використанням інтерактивних методів та 

інфраструктурою для осіб з інвалідністю 
 НЗ «Хортиця» (за згодою) національних 

природних парків та 
біосферних 
заповідників 
 

12. Впровадження сучасних методів системного 
інформування всіх верств населення, а 
особливо — територіальних громад, про 
цінність територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, екосистемні послуги, які 
вони надають 
 

2021—2025 Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою), 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 

Забезпечення 
інформування 
населення 

13. Формування освітніх матеріалів з питань 
пропагування необхідності створення і 
збереження природоохоронних територій в 
Україні  

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації,  
Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою), 
Запорізьке обласне управління 
лісового та мисливського 
господарства (за згодою) 
 

Формування та 
публіковання освітніх 
матеріалів 

14. Розроблення і затвердження програм 
комплексного розвитку зелених зон міст 
 
 

2021—2025 Виконкоми міських рад Прийняття 
відповідних програм 



Продовження додатка 8
1 2 3 4 5 

15. Виконання заходів, визначених Національним 
планом дій щодо боротьби з деградацією 
земель та опустелюванням, затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 30.03.2016 № 271 

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації, 
Запорізьке обласне управління 
лісового та мисливського 
господарства (за згодою), 
Головне управління 
Держгеокадастру у Запорізькій 
області (за згодою), БУВР річок 
Приазов`я (за згодою), 
Національні природні парки 
«Великий Луг» та 
Приазовський (за згодою) 

Виконання заходів, 
передбачених 
Національним планом 
дій 

Ціль ІІІ. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття рішень  
щодо соціально-економічного розвитку регіону 

1. Розроблення планів поліпшення якості 
атмосферного повітря для зон та агломерацій 

2023—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації 
Запорізька міська рада 
 

Розроблено плани 

2. Розроблення та затвердження програм 
державного моніторингу у галузі охорони 
атмосферного повітря зон та агломерацій 

2021—2023 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації 
Запорізька міська рада 
 

Розроблено та 
затверджено програми 

3. Розроблення та затвердження 
короткострокових планів дій з поліпшення 
якості атмосферного повітря 

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації 
Запорізька міська рада 

Розроблено та 
затверджено плани 



Продовження додатка 9
1 2 3 4 5 
4. Підготовка та виконання пілотних проєктів з 

розроблення і виконання місцевих планів з 
адаптації до зміни клімату на рівні регіону, а 
також міст, селищ і сіл 

2022-2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою) 
 

Підготовлено пілотні 
проєкти 

5. Виконання завдань і заходів, визначених 
Національним планом управління відходами до 
2030 року, затвердженим розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20 лютого  
2019 р. № 117 
 

2021-2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації 

Здійснено заходи 

6. Розроблення та затвердження регіонального 
плану управління відходами Запорізької 
області до 2030 року 
 

2021-2022 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації 

Прийнято рішення 
обласної ради 

7. Здійснення стратегічної екологічної оцінки 
документів державного планування (стратегії, 
плани, схеми, містобудівна документація, 
загальнодержавні програми, державні цільові 
програми та програми і програмні документи) 

постійно Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації 

Розглянуто та надано 
пропозиції до 
документів 
державного 
планування та звітів 
про стратегічну 
екологічну оцінку 
 

 
 
 



Продовження додатка 10
1 2 3 4 5 
8. Забезпечення процесу інтеграції питань щодо 

збереження біорізноманіття, цінності 
біорізноманіття та екосистемних послуг у 
місцеві стратегії розвитку, процеси планування 
і системи національного обліку та звітності 
 

2021—2025 Департамент захисту довкілля 
облдержадміністрації за 
участю виконкомів сільських, 
селищних, міських рад 

Проведено процедуру 
стратегічної екологічної 
оцінки місцевих 
стратегій розвитку 
 

9. Впровадження в галузевих (секторальних) 
програмах заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища 

2021-2025 Структурні підрозділи 
облдержадміністрації 

Проведено процедуру 
стратегічної 
екологічної оцінки 
відповідних програм 
 

10. Підготовка плану (програми) заходів для 
досягнення доброго екологічного стану 
Чорного та Азовського морів 

2023 Приазовський НПП (за згодою), 
Інститут рибного господарства 
та екології моря (за згодою) 
 

Підготовлено план 
(програми) 

11. Запровадження програми державного 
моніторингу морських вод територіального 
моря та виключної морської економічної зони 
України 
 

2021—2025 Приазовський НПП (за згодою), 
Інститут рибного господарства 
та екології моря (за згодою) 

Запровадження 
програми державного 
моніторингу морських 
вод 

12. Створення окремої рубрики на офіційному 
вебсайті облдержадміністрації для 
інформування населення про екологічні ризики 

2022 Департаменти 
облдержадміністрації: захисту 
довкілля; інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 

Створено окрему 
рубрику на 
офіційному вебсайті 
облдержадміністрації 



Продовження додатка 11
1 2 3 4 5 

13. Розроблення та реалізація плану дій щодо 
боротьби з інвазійними видами, що становлять 
загрозу природним екосистемам та 
біорізноманіттю області 

2021—2025 Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, 
Головне управління 
Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області (за згодою), 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою), 
суб’єкти господарювання (за 
згодою) 

Розроблено план 
заходів 

_________________________ 
 

 
В. о. директора Департаменту 
захисту довкілля обласної  
державної адміністрації          Сергій КАРПІЙ 


