
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про хід виконання 2015 року обласної Цільової програми розвитку 

екологічної мережі на період до 2015 року 

 

1. Основні дані 
Основною метою обласної Цільової програми розвитку екологічної 

мережі на період до 2015 року (далі - Програма) є формування регіональної 

екологічної мережі Миколаївської області згідно з чинним 

природоохоронним законодавством.  

Програму схвалено розпорядженням голови облдержадміністрації від 

10.06.2011 № 184-р та затверджено  рішенням Миколаївської обласної ради 

від 24.06.2011 № 4. Рішенням Миколаївської обласної ради від 02.10.2013 № 

7 до Програми внесено зміни та доповнення, а саме: в завдання 3 додатка 4, 

завдання 4 додатків 2 і 5. 

Змінено редакцію завдання 4 згідно з сучасними термінами у сфері 

формування екомережі, яке наразі звучить як «Розробка регіональної, 

місцевих схем формування екологічної мережі». Це завдання доповнено 

заходом щодо розробки регіональної (обласної) схеми формування 

екомережі. Вартість заходу становить 350,00 тис. грн, строк виконання – 

2014-2015 роки.  

 

2. Виконання завдань і заходів  
Завершено виконання робіт зі встановлення меж регіонального 

ландшафтного парку «Висунсько-Інгулецький». Видано розпорядження 

голови облдержадміністрації від  03.06.2015 № 161-р «Про затвердження 

проекту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-

заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Висунсько-

Інгулецький»  на місцевості (в межах території Березнегуватського району 

Миколаївської області)». 

Розроблено проекти створення об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення – ландшафтних заказників «Новобірзулівський», 

«Христофорівські плавні» в межах території Баштанського району, 

«Зайчівська балка» в межах території Жовтневого району. 

 

3. Оцінка ефективності виконання 

На виконання заходу «Встановлення на місцевості меж структурних 

елементів екологічної мережі, зокрема територій та об’єктів природно-

заповідного фонду» завершено розроблення та затверджено землевпорядну 

документацію зі встановлення меж регіонального ландшафтного парку 

«Висунсько-Інгулецький». Розроблено проект землеустрою з організації та 

встановлення меж регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» 

межах Анатоліївської, Червоноукраїнської, Коблевської, Краснопільської, 

Ташинської сільських рад Березанського району Миколаївської області. 



Встановлення меж на місцевості сприятиме подальшому розвитку 

об’єктів природно-заповідного фонду, в тому числі в туристичному та 

еколого-освітньому напрямках. 

Розроблено проекти створення об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення – ландшафтних заказників «Новобірзулівський», 

«Христофорівські плавні» в межах території Баштанського району, 

«Зайчівська балка» в межах території Жовтневого району, що дозволить 

збільшити площу природно-заповідного фонду області приблизно на 1300 га. 

 

4. Фінансування 

Фінансування обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі 

на період до 2015 року у 2015 році проводилося згідно з рішенням 

Миколаївської обласної ради від 30.07.2015  № 6 «Про внесення змін до 

обласного бюджету Миколаївської області на 2015 рік».  

 

Фінансування заходів Програми протягом 2015 року 

тис. грн 

 

 

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання. 

Програма є актуальною. Її виконання доцільно продовжувати, 

збільшивши обсяги фінансування її заходів з метою досягнення запланованих 

показників.  

 
 

Захід Заплановано  Профінансовано  

Розробка землевпорядної документації 

зі встановлення меж територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду 
250,000 240,513 

Розробка проектів створення територій 

та об’єктів природно-заповідного 

фонду 
97,500 95,202 


