
ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за cічень 2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Термін  

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

січень директор, заступник 

директора-начальник 

відділу  

Проведено 4 спільних рейдів15.01.,17.01, 24.01,30.01, 

Миколаївський рибоохороний патруль Сидоріка Ю.А.  

складено протоколи: 15.01 ст.85 ч.4 3шт. ст.85ч.3 4шт. 

збитки 6120грн.  17.01.ст.85 ч.4 3шт. ст.85ч.3 5шт. збитки 

13770грн.  24.01. ст.85 ч.4 4шт. ст.85ч.3 3шт. збитки 

13280грн.  30.01.ст.85 ч.4 3шт. ст.85ч.3 3шт. збитки 7990грн.   

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  

порушень правил полювання,  рибальства,  

незаконних рубок зелених насаджень, а також 

виявлення порушень заповідного режиму в  

місцях масового відпочинку населення та 

інших правопорушень 

січень заступник 

директора-начальник 

відділу  

 

Проведено чотири самостійних комплексних рейди 09.01, 

11.01, 22.01, 28.01., по виявленню порушень заповідного 

режиму. Незаконних рубок, порушень правил рибальства чи 

заповідного режиму не виявлено. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

січень заступник 

директора-начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулювання обходів. Інспекторами 

проведено бесіди з відвідувачами та рибалками щодо норм і 

правил поведінки під час перебування на заповідній 

території. 

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових 

відходів, робота з сільськими радами 

січень заступник 

директора-начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  

Виявлення забруднень території та 

організація роботи по збиранню та вивезенню 

сміття 

січень заступник 

директора-начальник 

відділу 

Забруднень не виявлено 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

  Відремонтовано вісім 

інформаційних знаки, сім 

аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, 

робота з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

січень начальник відділу  

 

Узагальнено інформацію та підготовлено довідку про 

історичні корені родини Тропіних, розпочато підготовку 

циклу заміток про археологічні дослідження в Приінгуллі.  

7.  Підготовка науково-популярних заміток про 

парк 

січень начальник відділу  

 

Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook. 

Підготовлено низку заміток щодо історії археологічних 



досліджень території Приінгулля, у т.ч. РЛП 

«Приінгульський» 

8.  Збір інформації для укладання літопису 

природи 

січень начальник відділу  

 

Триває збір інформації, у т.ч. щодо рослинного світу, 

рекреаційного навантаження,  

9.  Збір інформації для доповнення картки 

кадастру РЛП «Приінгульський» 

січень начальник відділу  

 

Внесено уточнення до картосхеми ботанічного заказника 

«Пелагіївський».  

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. Підготовка тез до робочої наради «Розвиток 

зеленого туризму Миколаївського 

Приінгулля» 

січень директор  

 

Підготовлено  доповіді для участі в робочій  нараді.  

11. Збір та узагальнення інформації для 

оформлення експозиції майбутнього візит-

центру 

січень начальник відділу 

 

Здійснюється інтерпретація  краєзнавчої інформації для 

використання цих відомостей в еколого-освітній та 

екскурсійній діяльності. Проведено аналіз інформації щодо 

садиби О. Тропіна, зібраної краєзнавцями Швецом В.В., 

Генчевим В.В. Готуються концепції стендів для оформлення 

експозицій 

12. Підготовка науково-популярних заміток 

щодо РЛП «Приінгульський» 

січень начальник відділу 

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

13. Підготовка презентацій щодо дат 

екологічного календаря або еколого-освітніх 

заходів 

січень начальник відділу  

 

Підготовлено презентацію до Всесітнього дня водно-

болотних угідь. 

14. Розробка сценарію еколого-освітнього заходу 

згідно плану роботи та  дат екологічного 

календаря 

січень начальник відділу  

 

Розроблено сценарій еколого-освітнього заходу до 

Всесвітного дня водно-болотних угідь. 

15. Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

січень начальник відділу  

 

Проведено захід "Водно-болотні угіддя". 

16. Відбір фотоматеріалу для оновлення 

фотогалереї на інтернет-ресурсах 

січень начальник відділу  

 

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 

17. Налагодження та підтримка контактів  з 

науковими та  суспільними організаціями 

січень начальник відділу  

 

Здійснюється співпраця з кафедрою екології та 

раціонального природокористування Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили 

   18. Підтримка офіційного сайту, популяризація 

парку в мережі інтернет 

січень начальник відділу  

 

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет. В районній газеті 



«Вперед» надруковано статтю  "Дослідити б походження 

назв". 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

19. Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-

2017 рр. Стратегії розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 р. шляхом 

організації робіт з реконструкції будинку 

Тропіних (при надходженні фінансування) 

січень директор, заступник 

директора-начальник 

відділу 

Здійснюється супровід виконання поточного ремонту 

приміщення проектованого еколого-освітнього центру, 

фінансування робіт яких здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету на замовлення управління екології та 

природних ресурсів Миколаївської ОДА 

20. Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

(при надходженні фінансування) 

січень директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

     21. Підтримка сучасного стану нерухомого майна 

в с. Щасливе 

січень директор, заступник 

директора-начальник 

відділу 

Забезпечено нагляд за станом нерухомого майна в с. 

Щасливе.  Вжито заходів щодо звільнення регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський» від сплати 

земельного податку на 2019 рік, за земельні ділянки, які 

знаходяться в постійному користування РЛП загальною 

площею 1033,9090 га. Отримано відповідні рішення органів 

місцевого самоврядування. 

 

    22. Підготовка пропозицій щодо створення  

еколого-освітнього центру та передача їх 

замовнику  заходу 

січень директор, заступник 

директора-начальник 

відділу 

Підготовлено пропозиції щодо оснащення еколого-

освітнього центру РЛП комп’ютерною технікою, меблями, 

стендами тощо. Обговорено варіанти можливих експозицій, 

їх розміщення та організації роботи центру 

    23. Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту 

організації території РЛП «Приінгульський», 

охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів та 

об’єктів 

січень директор, заступник 

директора-начальник 

відділу 

Звернення  від Виконавця чи Замовника природоохоронного 

заходу щодо необхідності сприяння затвердженню проекту 

не надходили. Співробітників парку ознайомлено з 

основними положеннями проекту 

    24. Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

січень директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  



 



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за травень  2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

травень директор,  заст. 

директора-

начальник 

відділу  

Проведено 11 спільних рейди 01.05,06.05,10.05, 

11.05,14.05,18.05,20.05,23.05,24.05,28.05,29.05.Миколаївсь

кий рибоохороний патруль Сидоріка Ю.А.  складено 

протоколи: 01.05 ст.85 ч.4 збитки 1445грн,  06.05.  ст.85 

ч.4  збитки 1292 грн,10.05. ст.85 ч.4  збитки 1347 грн. 11.05 

ст.85 ч.4- 4 шт. збитки 2380 грн. 14.05 ст.85 ч.4 – 2 шт. 

збитки 1700 грн. 18.05 ст.85 ч.4- 3 шт. 1870 грн. 20.05 ст.85 

ч.4 збитки 425 грн. 23.05 ст.85 ч.4 збитки 1275 грн. 24.05 

ст.85 ч.4- 1 шт. 85 ч.3- 1 шт. збитки 1020 грн. 28.05 ст.85 

ч.4 збитки 3045 грн. 29.05 ст.85 ч.4 збитки 425 грн. 

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  порушень 

правил полювання,  рибальства,  незаконних рубок 

зелених насаджень, а також виявлення порушень 

заповідного режиму в  місцях масового відпочинку 

населення та інших правопорушень 

травень заст. директора-

начальник 

відділу  

 

Проведенодва самостійних комплексних рейди 03.05, 

21.05, по виявленню порушень заповідного режиму. 

Незаконних рубок, порушень правил рибальства чи 

заповідного режиму не виявлено. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

травень заст. директора-

начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулювання обходів. 

Інспекторами проведено бесіди з відвідувачами та 

рибалками щодо норм і правил поведінки під час 

перебування на заповідній території.  На ділянці РЛП 

«Приінгульський» - Криве - відремонтовано малі архітектурні 

форми. Допомогали учні Кам’янської школи, старанність яких 

надихає (30.05.2019).  

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових відходів, 

робота з сільськими радами 

травень заст. директора-

начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  
Виявлення забруднень території та організація 

роботи по збиранню та вивезенню сміття 

травень заст. директора-

начальник 

відділу 

Забруднень не виявлено 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ    Відремонтовано вісім 



Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   інформаційних знаки, сім 

аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, робота 

з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

травень начальник 

відділу  

 

Проведено переговори з археологом В.Нікітіним щодо 

перспектив археологічних досліджень в парку, доповнено 

гул-карту археологічних знахідок в Приінгуллі 

7.  Підготовка науково-популярних заміток про парк травень начальник 

відділу  

 

Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook. 

Підготовлено низку заміток щодо історії археологічних 

досліджень території Приінгулля, у т.ч. РЛП 

«Приінгульський» 

8.  Збір інформації для укладання літопису природи травень начальник 

відділу  

 

Триває збір інформації, у т.ч. щодо рослинного світу, 

рекреаційного навантаження,  

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. Підготовка тез до конференції травень начальник 

відділу  

 

Підготовлено статтю  для участі у ІІ Всеукраїнській 

науковій конференції (з міжнародною участю) «Вивчення, 

збереження та використання об’єктів археологічної 

спадщини: проблеми та перспективи», Національний 

історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила», 

Запорізька обл.). 

 

11. Збір та узагальнення інформації для оформлення 

експозиції майбутнього візит-центру 

травень начальник 

відділу  

 

Здійснюється інтерпретація  краєзнавчої інформації для 

використання цих відомостей в еколого-освітній та 

екскурсійній діяльності. Проведено аналіз інформації 

щодо садиби О. Тропіна, зібраної краєзнавцями Швецом 

В.В., Генчевим В.В. Готуються концепції стендів для 

оформлення експозицій 

12. Підготовка науково-популярних заміток щодо РЛП 

«Приінгульський» 

травень начальник 

відділу  

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

13. Підготовка презентацій щодо дат екологічного 

календаря або еколого-освітніх заходів 

травень начальник 

відділу  

 

Виконано  

14. Розробка сценарію еколого-освітнього заходу 

згідно плану роботи та  дат екологічного календаря 

травень начальник 

відділу  

Проведено 2 заходи на тему «Майбутнє біорізноманіття 
залежить від нас». 



 

15. Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

травень начальник 

відділу  

 

Проведено екскурсію (територія Пелагеївки). 

Зйомки  працівників ICTV. Сюжет дивимося за 

посиланням https://www.youtube.com/watch… 

Автор Elena Goryacheva, операто Даніїл Сліж, 

16. Відбір фотоматеріалу для оновлення фотогалереї 

на інтернет-ресурсах 

травень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 

17. Налагодження та підтримка контактів  з науковими 

та  суспільними організаціями 

травень начальник 

відділу  

 

Здійснюється співпраця з кафедрою екології та 

раціонального природокористування Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили 

   18. Підтримка офіційного сайту, популяризація парку 

в мережі інтернет 

травень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет. Надруковано в 

«Вперед» замітку про прибирання на території парку 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

19. Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

рр. Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 р. шляхом організації робіт з 

реконструкції будинку Тропіних (при надходженні 

фінансування) 

травень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Здійснюється супровід виконання поточного ремонту 

приміщення проектованого еколого-освітнього центру, 

фінансування робіт яких здійснюється за рахунок коштів 

РЛП  

20. Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

(при надходженні фінансування) 

травень директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

     21. Підтримка сучасного стану нерухомого майна в с. 

Щасливе 

травень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Забезпечено нагляд за станом нерухомого майна в с. 

Щасливе. 

    22. Підготовка пропозицій щодо створення  еколого-

освітнього центру та передача їх замовнику  заходу 

травень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Виконано  

    23. Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту організації 

території РЛП «Приінгульський», охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів 

травень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Звернення  від Виконавця чи Замовника 

природоохоронного заходу щодо необхідності сприяння 

затвердженню проекту не надходили. Співробітників 

парку ознайомлено з основними положеннями проекту 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJZ--ElhOAP8%26fbclid%3DIwAR26OhMN0YQtESeABvlIWydHEkE1wTE7QRVDFSJcyH8qjbDXi6-RIbiVzb4&h=AT2C_EEYotzGmTEroI89ZR9Ka9WW_WBXuDizdqX09wQTtVpInOfedjazCSx5geWuRSs6TCRL8P7H3dqjrCzFbKwwANDSexP2SWJZN7_xYBfJ8VhYDbFUidmDSfdh4SONo8bKTmJfImwVBMNNjn0XGw8-yVDmMhkNVMI7nH6a4OvYSWci-YN_PJSK7GMZT6C-kpzuQi2cKa13elvdR0gzhwA0kfeu1huiLO9txOT-lUYjgUDv_XIg27uV7IxmyWmkLd2W3C7K7UEIO21VqSPuv9zJBSlbe1M2bfxs1getgazIMGOqcQbrBsngKCnYJZEIp6f-IP2zqVk7G_tXf91IsYpbHwGIjm-48XICIRlkA422S9npSQrxbJqakO-eFKdmPbxm2bohM0TE97CkUbOgybZWkQtKlqRVF1TEaoHhNvdoMQinhYZ8lOCM8Qa6BTjM6ai-07U1mtHvuC6DOb6JOowobL6En5HbGz3pqd2ljn-7CEWuLml0m1TlwMtCkl-iAQhE8lWjhlH4GMc9ORnWHpGVRzLHWE22xxhTXEKtk6mpji0590IwSm6RfdmP_VU8UU-oH8r4Tz8zA5CvmR2q0i6vbXDgB2swWEjglVbL2x07A9EGEIdP_bGzLe9JQGBDOZQ
https://www.facebook.com/lenagorl?__tn__=K-R&eid=ARBuK8bloWxjPH6g3T3iZhzMePKvpKH9BDZ00qX7NnTk8iyHLj1OyUee90bgE8d3HSYmEhRMHYXeriPU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD39cRgIUoPH3x72NHQprc2mcgbpQV2VzXWNL6MynkcttbpS-ujD9zhOiB82cdhbJhNtJ16zCn-OBG7NKh9ft_aiDyFZUssgowQkdY5RuiUPNh9_ec7Xn6M56JT9vV3qSgYMlk1aYsNUItfm-h8S0ctkCW6PhwW2gWl1TKFNNQiVq-raCwyXMm-pXDb1k7wzVxtamG4QtGk9AQLpDn9Xv6jkGikxM_-K9Pwnw1Q0QMtVT-IVFth76DBIbbEBk9voNvWVpaGlHa-ISvLl1KpGczFsSr_rGj4Q0KN4Bs1raO0HK6HAWgGBDajNtb2CuzZc5W3pbIWcJ5Q7hmI7Q0jm70_-w


 

    24. Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

травень директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за березень 2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

березень директор,  заст. 

директора-

начальник 

відділу  

Проведено 6 спільних рейди 06.03.,12.03,15.03, 

21.03,28.03,30.03 Миколаївський рибоохороний патруль 

Сидоріка Ю.А. та з головним спеціалістом відділу 

оперативного екологічного міжрайонного 

контролю Державної екологічної інспекції України в 

Миколаївській області Кравцуном О.Б.  складено 

протоколи: 06.03 ст.85 ч.4 1шт.  збитки 1156грн.  12.03.  

ст.85 ч.4  1шт. збитки 3553грн. ст.65ч.1 1шт. штраф 250грн. 

збитки 860грн.  15.03. ст.85 ч.4 збитки 204грн. 21.03. 

ст.85ч.4 1шт. збитки102 грн.  28.03. ст.85 ч.3 збитки 

1020грн. 30.03. ст.85 ч.4 – 2шт. збитки 1997.50 грн. 

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  порушень 

правил полювання,  рибальства,  незаконних 

рубок зелених насаджень, а також виявлення 

порушень заповідного режиму в  місцях 

масового відпочинку населення та інших 

правопорушень 

березень заст. директора-

начальник 

відділу  

 

Проведено чотири самостійних комплексних рейди 04.03, 

11.03, 14.03,22.03,  по виявленню порушень заповідного 

режиму. Незаконних рубок, порушень правил рибальства чи 

заповідного режиму не виявлено. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

березень заст. директора-

начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулювання обходів. Інспекторами 

проведено бесіди з відвідувачами та рибалками щодо норм і 

правил поведінки під час перебування на заповідній 

території. 

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових 

відходів, робота з сільськими радами 

березень заст. директора-

начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  
Виявлення забруднень території та організація 

роботи по збиранню та вивезенню сміття 

березень заст. директора-

начальник 

відділу 

Забруднень не виявлено 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

   Відремонтовано вісім 

інформаційних знаки, сім 



аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, 

робота з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

березень начальник 

відділу  

 

Узагальнено інформацію та підготовлено довідку про 

історичні корені родини Тропіних, розпочато підготовку 

циклу заміток про археологічні дослідження в Приінгуллі.  

7.  Підготовка науково-популярних заміток про 

парк 

березень начальник 

відділу  

 

Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook. 

Підготовлено низку заміток щодо історії археологічних 

досліджень території Приінгулля, у т.ч. РЛП 

«Приінгульський» 

8.  Збір інформації для укладання літопису 

природи 

березень начальник 

відділу  

 

Триває збір інформації, у т.ч. щодо рослинного світу, 

рекреаційного навантаження,  

9.  Збір інформації для доповнення картки 

кадастру РЛП «Приінгульський» 

березень начальник 

відділу  

 

Внесено уточнення до картосхеми ботанічного заказника 

«Пелагіївський».  

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. 1
1

. 

Збір та узагальнення інформації для 

оформлення експозиції майбутнього візит-

центру 

березень начальник 

відділу  

 

Здійснюється інтерпретація  краєзнавчої інформації для 

використання цих відомостей в еколого-освітній та 

екскурсійній діяльності. Проведено аналіз інформації щодо 

садиби О. Тропіна, зібраної краєзнавцями Швецом В.В., 

Генчевим В.В. Готуються концепції стендів для 

оформлення експозицій 

11. 1
2

. 

Підготовка науково-популярних заміток щодо 

РЛП «Приінгульський» 

березень начальник 

відділу  

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

12. 1
3

. 

Підготовка презентацій щодо дат екологічного 

календаря або еколого-освітніх заходів 

березень начальник 

відділу  

Підготовлено презентацію до Міжнародного дня води. 

13. 1
4

. 

Розробка сценарію еколого-освітнього заходу 

згідно плану роботи та  дат екологічного 

календаря 

березень начальник 

відділу  

Підготовка сценарію заходу "Міжнародний день води". 

14. 1
5

. 

Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

березень начальник 

відділу  

21.03.2019 - Природоохоронна акція «У пошуках 

первоцвітів» спільно з учнями 6-7 класів Софіївської ЗОШ 

I- III ст., учителі О. Шевченко, У. Корнійчук. 22.03.2019 - 

природоохоронна акція з нагоди « Міжнародного дня води»   



 ( Територія Родінський заріжок) спільно з Новобузькою 

дільницею Казанківського водопроводу, 22.03.2019 - акція « 

Посади дерево», 25.03.2019 - проведено комплексну акцію 

щодо прибирання сміття, посадки дерев, створення 

штучних нерестовищ спільно зі співробітниками 

Новобузької дільниці групового водопроводу, 

Миколаївського рибоохоронного патруля 

 

15. 1
6

. 

Відбір фотоматеріалу для оновлення 

фотогалереї на інтернет-ресурсах 

березень начальник 

відділу  

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 

16. 1
7

. 

Налагодження та підтримка контактів  з 

науковими та  суспільними організаціями 

березень начальник 

відділу  

РЛП долучився до всеукраїнських та міжнародних 

екоініціатив #ВсесвітнійДеньВоди,  

#чистіводойми, #trashtagchallenge, година Землі - 

Connect2Earth (“Злови зв'язок з Землею” 

 

17. 1
8

. 

Підтримка офіційного сайту, популяризація 

парку в мережі інтернет 

березень начальник 

відділу  

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет. В районній газеті 

«Вперед» надруковано уривок з документальної повісті 

«Від Інгулу до Сави». 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

18. 1
9

. 

Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-

2017 рр. Стратегії розвитку Миколаївської 

області на період до 2020 р. шляхом організації 

робіт з реконструкції будинку Тропіних (при 

надходженні фінансування) 

березень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Визначення обсягу робіт щодо виконання поточного 

ремонту приміщення проектованого еколого-освітнього 

центру, фінансування робіт яких здійснюється за рахунок 

коштів обласного бюджету на замовлення управління 

екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА та РЛП.  

Підготовлено окремі матеріали до проекту регіонального 

розвитку щодо створення сучасної моделі розвитку туризму 

на території РЛП «Приінгульський» в умовах 

децентралізації для участі у попередньому конкурсному 

відборі інвестиційних програм і проектів регіонального 

розвитку на 2020 рік, що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку в 

Миколаївській області у 2020 р. 

 

19. 2
0

Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

березень директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAwrJ1jIBs2UMnTbpaztcU2TiK5RdANDCpqIMptAfFZAHBCU0CsepYxpGcIbUREeyz-fPA0nRbT1TgT5UrUYbrA7kAU6fEoSO9NoparDQMVwiURgJxrznyPNruyQ8ypIbCkPv9Y1Cb9o6-eCEyXIgxBIOpYsaIP-RG6QoDljeR-hUIjVS5KB7cOnyhnauh4_TQ7SndmeO_fsb92fuDKXcKvIZBFnkgM9vKvVHxzoUNXaRFSNjU0TDX2_1ela8rRrzQzGe7WNGILnuN2xU8h5gbZIjJo4qho-ZB8eDQLEABb5UEK_k6hCJTumbxmdowP1GaJRqx8WdwIJT5XNkv-rBGIJQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B8?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAwrJ1jIBs2UMnTbpaztcU2TiK5RdANDCpqIMptAfFZAHBCU0CsepYxpGcIbUREeyz-fPA0nRbT1TgT5UrUYbrA7kAU6fEoSO9NoparDQMVwiURgJxrznyPNruyQ8ypIbCkPv9Y1Cb9o6-eCEyXIgxBIOpYsaIP-RG6QoDljeR-hUIjVS5KB7cOnyhnauh4_TQ7SndmeO_fsb92fuDKXcKvIZBFnkgM9vKvVHxzoUNXaRFSNjU0TDX2_1ela8rRrzQzGe7WNGILnuN2xU8h5gbZIjJo4qho-ZB8eDQLEABb5UEK_k6hCJTumbxmdowP1GaJRqx8WdwIJT5XNkv-rBGIJQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trashtagchallenge?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAwrJ1jIBs2UMnTbpaztcU2TiK5RdANDCpqIMptAfFZAHBCU0CsepYxpGcIbUREeyz-fPA0nRbT1TgT5UrUYbrA7kAU6fEoSO9NoparDQMVwiURgJxrznyPNruyQ8ypIbCkPv9Y1Cb9o6-eCEyXIgxBIOpYsaIP-RG6QoDljeR-hUIjVS5KB7cOnyhnauh4_TQ7SndmeO_fsb92fuDKXcKvIZBFnkgM9vKvVHxzoUNXaRFSNjU0TDX2_1ela8rRrzQzGe7WNGILnuN2xU8h5gbZIjJo4qho-ZB8eDQLEABb5UEK_k6hCJTumbxmdowP1GaJRqx8WdwIJT5XNkv-rBGIJQ&__tn__=%2ANK-R


 

. (при надходженні фінансування) 

20. 2
1

. 

Підтримка сучасного стану нерухомого майна 

в с. Щасливе 

березень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Забезпечено охорону адміністративних приміщень РЛП. 

21. 2
2

. 

Підготовка пропозицій щодо створення  

еколого-освітнього центру та передача їх 

замовнику  заходу 

березень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Підготовлено пропозиції щодо оснащення еколого-

освітнього центру РЛП комп’ютерною технікою, меблями, 

стендами тощо. Обговорено варіанти можливих експозицій, 

їх розміщення та організації роботи центру 

22. 2
3

. 

Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту 

організації території РЛП «Приінгульський», 

охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів та 

об’єктів 

березень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Звернення  від Виконавця чи Замовника природоохоронного 

заходу щодо необхідності сприяння затвердженню проекту 

не надходили. Співробітників парку ознайомлено з 

основними положеннями проекту 

23. 2
4

. 

Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

березень директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за лютий  2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Термін  

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

лютий директор,  заст. 

директора-

начальник 

відділу  

Проведено 3 спільних рейди 07.02.,13.02, 26.02, 

Миколаївський рибоохороний патруль Сидоріка Ю.А.  

складено протоколи: 07.02 ст.85 ч.4 1шт. ст.85ч.3 шт. 

збитки 1860грн.  13.02.  ст.85 ч.4  2шт. ст.85ч.3 1шт. 

збитки 4080грн.  26.02. ст.85 ч.4 5шт. ст.85ч.3 5шт. збитки 

16150грн.    

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  порушень 

правил полювання,  рибальства,  незаконних рубок 

зелених насаджень, а також виявлення порушень 

заповідного режиму в  місцях масового відпочинку 

населення та інших правопорушень 

лютий заст. директора-

начальник 

відділу  

 

Проведено чотири самостійних комплексних рейди 05.02, 

15.02, 18.02, 27.02,  по виявленню порушень заповідного 

режиму. Незаконних рубок, порушень правил рибальства 

чи заповідного режиму не виявлено. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

лютий заст. директора-

начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулювання обходів. 

Інспекторами проведено бесіди з відвідувачами та 

рибалками щодо норм і правил поведінки під час 

перебування на заповідній території. 

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових відходів, 

робота з сільськими радами 

лютий заст. директора-

начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  
Виявлення забруднень території та організація 

роботи по збиранню та вивезенню сміття 

лютий заст. директора-

начальник 

відділу 

Забруднень не виявлено 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

   Відремонтовано вісім 

інформаційних знаки, сім 

аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, робота 

з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

лютий начальник 

відділу  

 

Продовжено підготовку циклу заміток про археологічні 

дослідження в Приінгуллі. Проведено зустріч з корифеєм 

археології В. Нікітіним, який безпосередньо брав участь у 

дослідженнях сучасної території РЛП до заповнення 

водосховища 

7.  Підготовка науково-популярних заміток про парк лютий начальник Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook. 



відділу  

 

Підготовлено низку заміток щодо історії археологічних 

досліджень території Приінгулля, у т.ч. РЛП 

«Приінгульський» 

8.  Збір інформації для укладання літопису природи лютий начальник 

відділу  

 

Триває збір інформації, у т.ч. щодо рослинного світу, 

рекреаційного навантаження,  

9.  Збір інформації для доповнення картки кадастру 

РЛП «Приінгульський» 

лютий начальник 

відділу  

 

Внесено нові види рослин в перебігу уточнення переліку 

видів, які зростають на території РЛП 

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. 1
1

. 

Збір та узагальнення інформації для оформлення 

експозиції майбутнього візит-центру 

лютий начальник 

відділу  

 

Здійснюється інтерпретація  краєзнавчої інформації для 

використання цих відомостей в еколого-освітній та 

екскурсійній діяльності. Проведено аналіз інформації 

щодо садиби О. Тропіна, зібраної краєзнавцями Швецом 

В.В., Генчевим В.В. Готуються концепції стендів для 

оформлення експозицій 

11. 1
2

. 

Підготовка науково-популярних заміток щодо РЛП 

«Приінгульський» 

лютий начальник 

відділу  

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

12. 1
3

. 

Підготовка презентацій щодо дат екологічного 

календаря або еколого-освітніх заходів 

лютий начальник 

відділу  

 

Підготовлено презентацію до Всесітнього дня водно-

болотних угідь. 

13. 1
4

. 

Розробка сценарію еколого-освітнього заходу 

згідно плану роботи та  дат екологічного календаря 

лютий начальник 

відділу  

 

Підготовлено сценарій на тему: «Збережемо красу первоцвітів» 

14. 1
5

. 

Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

лютий начальник 

відділу  

 

Проведено захід "Водно-болотні угіддя". 

15. 1
6

. 

Відбір фотоматеріалу для оновлення фотогалереї 

на інтернет-ресурсах 

лютий начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 

16. 1
7

. 

Налагодження та підтримка контактів  з науковими 

та  суспільними організаціями 

лютий начальник 

відділу  

 

Здійснюється співпраця з кафедрою екології та 

раціонального природокористування Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили 



 

18. Підтримка офіційного сайту, популяризація парку 

в мережі інтернет 

лютий начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет. В районній газеті 

«Вперед» надруковано статтю  " Цікаве краєзнавство. 

Витоки родини Тропіних ". 

17. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

18. 1
9

. 

Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

рр. Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 р. шляхом організації робіт з 

реконструкції будинку Тропіних (при надходженні 

фінансування) 

лютий директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Визначення обсягу робіт щодо виконання поточного 

ремонту приміщення проектованого еколого-освітнього 

центру, фінансування робіт яких здійснюється за рахунок 

коштів обласного бюджету на замовлення управління 

екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА 

19. 2
0

. 

Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

(при надходженні фінансування) 

лютий директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

20. 2
1

. 

Підтримка сучасного стану нерухомого майна в с. 

Щасливе 

лютий директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Забезпечено нагляд за станом нерухомого майна в с. 

Щасливе. 

21. 2
2

. 

Підготовка пропозицій щодо створення  еколого-

освітнього центру та передача їх замовнику  заходу 

лютий директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Підготовлено пропозиції щодо оснащення еколого-

освітнього центру РЛП комп’ютерною технікою, меблями, 

стендами тощо. Обговорено варіанти можливих 

експозицій, їх розміщення та організації роботи центру 

22. 2
3

. 

Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту організації 

території РЛП «Приінгульський», охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів 

лютий директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Звернення  від Виконавця чи Замовника 

природоохоронного заходу щодо необхідності сприяння 

затвердженню проекту не надходили. Співробітників 

парку ознайомлено з основними положеннями проекту 

23. 2
4

. 

Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

лютий директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за квітень  2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

квітень директор,  заст. 

директора-

начальник 

відділу  

Проведено 5спільних рейди 06.04.,07.04,09.04, 22.04,26.04, 

Миколаївський рибоохороний патруль Сидоріка Ю.А.  

складено протоколи: 06.04 ст.85 ч.4 2шт.  збитки 765грн.  

07.04.  ст.85 ч.4  2шт. збитки 585грн.09.04. ст.85 ч.4  2шт. 

збитки 1785грн. 

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  порушень 

правил полювання,  рибальства,  незаконних рубок 

зелених насаджень, а також виявлення порушень 

заповідного режиму в  місцях масового відпочинку 

населення та інших правопорушень 

квітень заст. директора-

начальник 

відділу  

 

Проведено чотири самостійних комплексних рейди10.04, 

12.04, 17.04,19.04,  повиявленню порушень заповідного 

режиму. Незаконних рубок, порушень правил 

рибальствачизаповідного режиму не виявлено. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

квітень заст. директора-

начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулюванняо бходів. 

Інспекторами проведено бесіди з відвідувачами та 

рибалкамищодо норм і правил поведінкипід час 

перебування на заповіднійтериторії. 

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових відходів, 

робота з сільськими радами 

квітень заст. директора-

начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  
Виявлення забруднень території та організація 

роботи по збиранню та вивезенню сміття 

квітень заст. директора-

начальник 

відділу 

Забруднень не виявлено 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

   Відремонтовано вісім 

інформаційних знаки, сім 

аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, робота 

з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

квітень начальник 

відділу  

 

Готується інтерактивна гугл-карта про археологічні 

знахідки на території РЛП.  Виявлено нові місцезростання 

та підтверджені вже відомі місцезнаходження рідкісних 

видів, зафіксовані під час маршрутних обстежень території 

парку.  Закладено 3 постійні пробні площі для вивчення 

динаміки популяцій рідкісних видів. 



7.  Підготовка науково-популярних заміток про парк квітень начальник 

відділу  

 

Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook.  

Підготовлено текстові та фотоматеріали для оформлення 

стендів для візит-центру. Підготовлено інформацію до 

Екологічного паспорту Миколаївської області за 2018 рік 

8.  Збір інформації для укладання літопису природи квітень начальник 

відділу  

 

Триває збір інформації, у т.ч. щодо рослинного світу, 

рекреаційного навантаження,   За даними досліджень 2018 

р. оновлено список флори судинних рослин РЛП. До 

списку судинних видів рослин внесено 9 нових видів. 

9.  Збір інформації для доповнення картки кадастру 

РЛП «Приінгульський» 

квітень начальник 

відділу  

 

Внесено уточнення до картосхеми ботанічного заказника 

«Пелагіївський».  

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. Підготовка тез до конференції  квітень начальник 

відділу  

 

Матеріали VI Наукових читань пам’яті Сергія Таращука : 

статті про регіональні ландшафтні парки Миколаївської 

області,  Флористичні дослідження балки під місцевою 

назвою «Красні кручі» на території регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський» 

11. Збір та узагальнення інформації для оформлення 

експозиції майбутнього візит-центру 

квітень начальник 

відділу  

 

Оформлено мобільну презентацію РЛП «Приінгульський» 

у вигляді рол-апів, х-банерів. Зроблено її демонстрацію під 

час зустрічі «Екологічний туризм на Миколаївщині: нові 

обрії» (Миколаївська обласна універсальна наукова 

бібліотека,10.04.2019). Зроблено виступ на радіо 

Миколаїв-92 FM щодо створення еколо-освітнього центру 

РЛП (10.04.2019). Проведено зустрічі зі студентами-

екологами Чорноморського національного університету 

ім. П. Могили щодо діяльності РЛП. У якості 

співорганізатора взято участь в проведенні  VI Наукових 

читань пам’яті С. Таращука (12-13.04.2019). 

 

12. Підготовка науково-популярних заміток щодо РЛП 

«Приінгульський» 

квітень начальник 

відділу  

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

13. Підготовка презентацій щодо дат екологічного 

календаря або еколого-освітніх заходів 

квітень начальник 

відділу  

Підготовлено тематичну презентацію 



 

14. Розробка сценарію еколого-освітнього заходу 

згідно плану роботи та  дат екологічного календаря 

квітень начальник 

відділу  

 

Проведено захід «Природа рідного краю». 

15. Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

квітень начальник 

відділу  

 

Природоохоронна акція - узбережжя Софіївського 

водосховища від греблі до с. Пелагіївка 

 

16. Відбір фотоматеріалу для оновлення фотогалереї 

на інтернет-ресурсах 

квітень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 

17. Налагодження та підтримка контактів  з науковими 

та  суспільними організаціями 

квітень начальник 

відділу  

 

Здійснюється співпраця з кафедрою екології та 

раціонального природокористування Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили 

   18. Підтримка офіційного сайту, популяризація парку 

в мережі інтернет 

квітень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет.  

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

19. Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

рр. Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 р. шляхом організації робіт з 

реконструкції будинку Тропіних (при надходженні 

фінансування) 

квітень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Підготовлено проект технічного завдання щодо поточного 

ремонту 

20. Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

(при надходженні фінансування) 

квітень директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

     21. Підтримка сучасного стану нерухомого майна в с. 

Щасливе 

квітень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Забезпечено нагляд за станом нерухомого майна в с. 

Щасливе. 

    22. Підготовка пропозицій щодо створення  еколого-

освітнього центру та передача їх замовнику  заходу 

квітень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Обговорено варіанти можливих експозицій, їх розміщення 

та організації роботи центру 

    23. Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту організації 

території РЛП «Приінгульський», охорони, 

квітень директор, заст. 

директора-

начальник 

Звернення  від Виконавця чи Замовника 

природоохоронного заходу щодо необхідності сприяння 

затвердженню проекту не надходили. Співробітників 



 

відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів 

відділу парку ознайомлено з основними положеннями проекту 

    24. Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

квітень директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за вересень 2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

вересень директор,  заст. 

директора-

начальник 

відділу  

Проведено 4 спільних рейди 04.09.,10.09,14.09, 23.09. 

Миколаївський рибоохороний патруль Сидоріка Ю.А.  

складено протоколи: 04.09 ст.85 ч.4  збитки 14518грн.  

10.09.  ст.85 ч.4 -2шт. збитки 3230грн.14.05 ст.85 ч. 4 

збитки 850грн. 23.09ст.85 ч. 4 збитки 1462 грн. 

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  порушень 

правил полювання,  рибальства,  незаконних рубок 

зелених насаджень, а також виявлення порушень 

заповідного режиму в  місцях масового відпочинку 

населення та інших правопорушень 

вересень заст. директора-

начальник 

відділу  

 

Проведено три самостійних комплексних рейди 

03.05,19.09,20.05,  по виявленню порушень заповідного 

режиму. Незаконних рубок, порушень правил рибальства 

не виявлено, 19.09 під час рейду виявлено пожежу та 

трьох чоловіків, які перебували неподалік; з них взято 

пояснення, зібрано всі необхідні матеріали, обраховано 

суму збитків, яка становить 125260 грн., пожежежею 

знищено сухий рослинний покрив та пошкоджено дерева 

берегового захисного насадження близько 1га..  Пожежу 

локалізовано власними силами охорони. Матеріали 

передано в новобузький відділ поліції 20.09.2019. 

Зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 

за №12018150270000456 від 20.09 за ознаками 

кримінального провадження передбаченого 

правопорушення, передбачено ч. 1 ст 245 КК України. 

Дата внесення до ЄРДР21.2019 року 19.04 год. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

вересень заст. директора-

начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулювання обходів. 

Інспекторами проведено бесіди з відвідувачами та 

рибалками щодо норм і правил поведінки під час 

перебування на заповідній території. 

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових відходів, 

робота з сільськими радами 

вересень заст. директора-

начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  Виявлення забруднень території та організація вересень заст. директора- Забруднень не виявлено 



роботи по збиранню та вивезенню сміття начальник 

відділу 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

   Відремонтовано вісім 

інформаційних знаки, сім 

аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, робота 

з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

вересень начальник 

відділу  

 

30 вересня відбулася робоча зустріч з фахівцем, який 

надав консультації та провів злом території регіонального 

ландшафтного парку «Приінгульський» з квадрокоптеру, 

проводилися дослідження і фотозйомка Софіївської змії 

(лівий берег р. Інгул на території Софіївської ОТГ). 

7.  Підготовка науково-популярних заміток про парк вересень начальник 

відділу  

 

Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook. 

Підготовлено інформаційні матеріали по об’єкт – 

Софіївська змія (геологічну, археологічну пам’ятку)  

8.  Збір інформації для укладання літопису природи вересень начальник 

відділу  

 

Триває збір інформації, у т.ч. щодо рослинного світу, 

рівнів води внаслідок зменшення НПР Софіївського 

водосховища для ремонту  

9.  Збір інформації для доповнення картки кадастру 

РЛП «Приінгульський» 

вересень начальник 

відділу  

 

Внесено уточнення до форми 2 ДК ПЗФ 

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. Підготовка тез до конференцій вересень начальник 

відділу  

 

Збір матеріалу для участі у ХІІ Миколаївських міських 

екологічних читаннях "Збережемо для нащадків". 

Підготовлено статтю на направлено для участі у ХІ 

Миколаївській обласній краєзнавчій конференції : 230 

років місту над Інгулом ( 3-4 жовтня 2019 року, Миколаїв) 

11. Збір та узагальнення інформації для оформлення 

експозиції майбутнього візит-центру 

вересень начальник 

відділу  

 

Здійснюється інтерпретація  краєзнавчої інформації. 

Виготовлено та встановлено 2 нових інформаційних 

стенди у приміщенні ЕОЦ 

12. Підготовка науково-популярних заміток щодо РЛП 

«Приінгульський» 

вересень начальник 

відділу  

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook. В районній газеті «Вперед» надруковано статтю  

«Вітри історії над Інгулом». 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

13. Підготовка презентацій  вересень начальник 

відділу  

 

Підготовлено презентацію до Дня туризму. 



15. Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

вересень начальник 

відділу  

 

Проведено екскурсію на плоту ( Трибунал, Порожки, 

Острів, Пелагіївка),  екскурсію біля садиби О. С. Тропіна. 

Проведено еколого- освітній захід « Збереження лісів» та 

захід до Дня туризму. 14.09 відбулася практична 

природоохоронна акція до Міжнародного дня чистих 

берегів. Поінформовано рибок (учасників змагань) про 

статус території та її природоохоронну цінність  

16. Відбір фотоматеріалу для оновлення фотогалереї 

на інтернет-ресурсах 

вересень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 

17. Налагодження та підтримка контактів  з науковими 

та  суспільними організаціями 

вересень начальник 

відділу  

 

Здійснюється співпраця з кафедрою екології та 

раціонального природокористування Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили 

   18. Підтримка офіційного сайту, популяризація парку 

в мережі інтернет 

вересень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет.  

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

19. Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

рр. Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 р. шляхом організації робіт з 

реконструкції будинку Тропіних (при надходженні 

фінансування) 

вересень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Здійснюється супровід виконання поточного ремонту 

приміщення проектованого еколого-освітнього центру, 

фінансування робіт яких здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету  

20. Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

(при надходженні фінансування) 

вересень директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

     21. Підтримка сучасного стану нерухомого майна в с. 

Щасливе 

вересень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Забезпечено догляд за станом нерухомого майна в с. 

Щасливе 

    22. Підготовка пропозицій щодо створення  еколого-

освітнього центру та передача їх замовнику  заходу 

вересень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Підготовлено специфікації до закупівель товару, 

проведено пошук потенційних підрядників, які можуть 

надати послуги з облаштування приміщення ЕОЦ  за 

рахунок коштів обласного бюджету 

    23. Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту організації 

території РЛП «Приінгульський», охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його 

вересень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Звернення  від Виконавця чи Замовника природо-

охоронного заходу щодо необхідності сприяння 

затвердженню проекту не надходили. Співробітників 

парку ознайомлено з основними положеннями проекту 



 

природних комплексів та об’єктів 

    24. Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

вересень директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за cерпень  2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

серпень директор,  заст. 

директора-

начальник 

відділу  

Проведено 9 спільних рейди  01.08, 03.08, 05.08, 07.08, 

11.08, 16.08, 20.08, 21.08, 23.08, Миколаївський 

рибоохороний патруль Сидоріка Ю.А.  складено 

протоколи: 01.08 ст. 85 ч.3, 03.08.  ст. 85 ч. 3, 05.08. ст. 65 

11.08 ст. 85 ч. 4, 3 шт. збитки 2074 грн., 16.07 ст. 85 ч. 4, 1 

шт. 20.08 ст. 85 ч. 3, 2  шт.   ст. 85 ч. 4, 3 шт., збитки 2100 

грн,  21.08 ст. 85 ч 4, 1 шт., 23.08. ст. 85 ч. 3, 1 шт. 

Держінспектор ОНЛС Держекоінспекції у Миколаївській 

області Кравцун О. Б Протоколи  05.08.2019 протокол № 

001324 на Юзифович С. О.  ст. -1 штраф 255 грн.,  

протокол № 001325 від 05.08.2019 Юзефович В. Л., штраф  

255 грн.,  збитки 590 грн. 

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  порушень 

правил полювання,  рибальства,  незаконних рубок 

зелених насаджень, а також виявлення порушень 

заповідного режиму в  місцях масового відпочинку 

населення та інших правопорушень 

серпень заст. директора-

начальник 

відділу  

 

Проведено три самостійних  комплексних рейди 15.08, 

22.08, 29.08, по виявленню порушень заповідного режиму. 

Незаконних рубок, порушень правил рибальства чи 

заповідного режиму не виявлено. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

серпень заст. директора-

начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулювання обходів. 

Інспекторами проведено бесіди з відвідувачами та 

рибалкамищодо норм і правил поведінкипід час 

перебування на заповідній території. 

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових відходів, 

робота з сільськими радами 

серпень заст. директора-

начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  
Виявлення забруднень території та організація 

роботи по збиранню та вивезенню сміття 

серпень заст. директора-

начальник 

відділу 

Забруднень не виявлено 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

   Відремонтовано вісім 

інформаційних знаки, сім 



аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, робота 

з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

серпень начальник 

відділу  

 

24-27 серпня територію регіонального ландшафтного 

парку «Приінгульський» відвідали видатний 

миколаївський археолог Василій Нікітін та громадсько-

активна людина, лікар Юрій Лазаренко. Проведено 

дослідження.  

7.  Підготовка науково-популярних заміток про парк серпень начальник 

відділу  

 

Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook. 

Підготовлено низку заміток щодо історії археологічних 

досліджень території Приінгулля, у т.ч. РЛП 

«Приінгульський» 

8.  Збір інформації для укладання літопису природи серпень начальник 

відділу  

 

Триває збір інформації, у т.ч. щодо рослинного світу, 

рекреаційного навантаження,  

9.  Збір інформації для доповнення картки кадастру 

РЛП «Приінгульський» 

серпень начальник 

відділу  

 

Внесено уточнення до форми 2 ДК ПЗФ 

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. Підготовка тез до конференцій серпень начальник 

відділу  

 

 Збір матеріалу для участі у ХІІ Миколаївських міських 

екологічних читань "Збережемо для нащадків".  ХІ 

Миколаївської обласної краєзнавчої конференції : 230 

років місту над Інгулом ( 3-4 жовтня 2019 року, Миколаїв) 

11. Збір та узагальнення інформації для оформлення 

експозиції майбутнього візит-центру 

серпень начальник 

відділу  

 

Здійснюється інтерпретація  краєзнавчої інформації  

12. Підготовка науково-популярних заміток щодо РЛП 

«Приінгульський» 

серпень начальник 

відділу  

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook. В районній газеті «Вперед» зроблено 

фоторепортаж до 135-річчя села Кам`яного. 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

13. Підготовка презентацій до дня села  серпень начальник 

відділу  

 

3 серпня село Кам’яне відзначало свій 135-й день села 

РЛП, де презентовано мобільну експозицію про парк 

15. Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

серпень начальник 

відділу  

 

Проведено екскурсію на плоту ( Трибунал, Порожки, 

Острів, Палагеївка).  

Підготовка до проведення змагань серед рибалок 



16. Відбір фотоматеріалу для оновлення фотогалереї 

на інтернет-ресурсах 

серпень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 

17. Налагодження та підтримка контактів  з науковими 

та  суспільними організаціями 

серпень начальник 

відділу  

 

Здійснюється співпраця з кафедрою екології та 

раціонального природокористування Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили, Баштанським  

краєзнавчим  музеєм  

   18. Підтримка офіційного сайту, популяризація парку 

в мережі інтернет 

серпень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет.  

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

19. Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

рр. Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 р. шляхом організації робіт з 

реконструкції будинку Тропіних (при надходженні 

фінансування) 

серпень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Здійснюється супровід виконання поточного ремонту 

приміщення проектованого еколого-освітнього центру, 

фінансування робіт яких здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету  

20. Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

(при надходженні фінансування) 

серпень директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

     21. Підтримка сучасного стану нерухомого майна в с. 

Щасливе 

серпень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Забезпечено нагляд за станом нерухомого майна в с. 

Щасливе. 

    22. Підготовка пропозицій щодо створення  еколого-

освітнього центру та передача їх замовнику  заходу 

серпень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Підготовлено специфікації до закупівель товару  за 

рахунок коштів обласного бюджету 

    23. Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту організації 

території РЛП «Приінгульський», охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів 

серпень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Звернення  від Виконавця чи Замовника 

природоохоронного заходу щодо необхідності сприяння 

затвердженню проекту не надходили. Співробітників 

парку ознайомлено з основними положеннями проекту 

    24. Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

серпень директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  



 



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за липень  2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

липень директор,  заст. 

директора-

начальник 

відділу  

Проведено 9 спільних рейди  04.07, 06.07, 11.07, 17.07, 

19.07, 20.07, 24.07, 25.07, 27.07,Миколаївський 

рибоохороний патруль Сидоріка Ю.А.  складено 

протоколи: 04.07 ст. 85 ч.4, 1 шт. збитки 2040грн., 06.07.  

ст. 85 ч. 4, 2 шт. збитки 1020 грн., 11.07. ст. 85 ч. 4, 2шт. 

збитки 3665грн., 17.07 ст. 85 ч. 4, 1  шт. збитки 3250грн., 

ст. 85 ч 3, 1 шт. збитки 510 грн., 19.07 ст. 85 ч. 4, 3 шт. 

збитки 1785 грн., ст 85 ч. 3, 1 шт., 20.07 ст. 85 ч. 4, 1 шт. 

збитки  3910грн.,  24.07 ст. 85 ч 4, 1 шт., 25.07. ст. 85 ч. 3, 1 

шт., 27.07. ст. 88 ч. 4, 1 шт., ст. 85 ч. 4, 1 шт. 

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  порушень 

правил полювання,  рибальства,  незаконних рубок 

зелених насаджень, а також виявлення порушень 

заповідного режиму в  місцях масового відпочинку 

населення та інших правопорушень 

липень заст. директора-

начальник 

відділу  

 

Проведено три самостійних  комплексних рейди 18.07, 

14.07, 18.07, по виявленню порушень заповідного режиму. 

Незаконних рубок, порушень правил рибальства чи 

заповідного режиму не виявлено. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

липень заст. директора-

начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулювання обходів. 

Інспекторами проведено бесіди з відвідувачами та 

рибалкамищодо норм і правил поведінкипід час 

перебування на заповідній території. 

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових відходів, 

робота з сільськими радами 

липень заст. директора-

начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  
Виявлення забруднень території та організація 

роботи по збиранню та вивезенню сміття 

липень заст. директора-

начальник 

відділу 

Забруднень не виявлено 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

   Відремонтовано вісім 

інформаційних знаки, сім 

аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, робота липень начальник Узагальнено інформацію та підготовлено довідку про 



з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

відділу  

 

історичні корені родини Тропіних, Дуриліних 

7.  Підготовка науково-популярних заміток про парк липень начальник 

відділу  

 

Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook. 

Підготовлено низку заміток щодо історії археологічних 

досліджень території Приінгулля, у т.ч. РЛП 

«Приінгульський» 

8.  Збір інформації для укладання літопису природи липень начальник 

відділу  

 

Триває збір інформації, у т.ч. щодо рослинного світу, 

рекреаційного навантаження,  

9.  Збір інформації для доповнення картки кадастру 

РЛП «Приінгульський» 

липень начальник 

відділу  

 

Внесено уточнення до форми 1ДК ПЗФ 

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. Підготовка тез до робочої наради з нагоди дня 

працівника природно-заповідної справи 

липень начальник 

відділу  

 

Підготовлено   

11. Збір та узагальнення інформації для оформлення 

експозиції майбутнього візит-центру 

липень начальник 

відділу  

 

Здійснюється інтерпретація  краєзнавчої інформації для 

використання цих відомостей в еколого-освітній та 

екскурсійній діяльності.  

12. Підготовка науково-популярних заміток щодо РЛП 

«Приінгульський» 

липень начальник 

відділу  

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook. В районній газеті «Вперед» надруковано статтю  

«пожежна тривога в Приінгульському» 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

13. Підготовка презентацій щодо дат екологічного 

календаря або еколого-освітніх заходів 

липень начальник 

відділу  

 

З нагоди дня працівника  природно-заповідної справи 

14. Розробка сценарію еколого-освітнього заходу 

згідно плану роботи та  дат екологічного календаря 

липень начальник 

відділу  

 

З нагоди дня працівника  природно-заповідної справи 

15. Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

липень начальник 

відділу  

 

Проведено екскурсію на плоту ( Трибунал, Порожки, 

Острів, Палагеївка) 

16. Відбір фотоматеріалу для оновлення фотогалереї 

на інтернет-ресурсах 

липень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 



17. Налагодження та підтримка контактів  з науковими 

та  суспільними організаціями 

липень начальник 

відділу  

 

Здійснюється співпраця з кафедрою екології та 

раціонального природокористування Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили 

   18. Підтримка офіційного сайту, популяризація парку 

в мережі інтернет 

липень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет.  

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

19. Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

рр. Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 р. шляхом організації робіт з 

реконструкції будинку Тропіних (при надходженні 

фінансування) 

липень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Здійснюється супровід виконання поточного ремонту 

приміщення проектованого еколого-освітнього центру, 

фінансування робіт яких здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету  

20. Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

(при надходженні фінансування) 

липень директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

     21. Підтримка сучасного стану нерухомого майна в с. 

Щасливе 

липень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Забезпечено нагляд за станом нерухомого майна в с. 

Щасливе. 

    22. Підготовка пропозицій щодо створення  еколого-

освітнього центру та передача їх замовнику  заходу 

липень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Підготовлено  

    23. Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту організації 

території РЛП «Приінгульський», охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів 

липень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Звернення  від Виконавця чи Замовника 

природоохоронного заходу щодо необхідності сприяння 

затвердженню проекту не надходили. Співробітників 

парку ознайомлено з основними положеннями проекту 

    24. Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

липень директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  



 



ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» за червень  2019 року 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

вико-

нання 

Відповідальний 

виконавець 
Стан виконання 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 Відділ державної служби охорони 

1.  

Організація взаємодії з правоохоронними та 

природоохоронними органами 

червень директор,  заст. 

директора-

начальник 

відділу  

Проведено спільних рейди 06.06.,07.06,09.06, 22.06,26.06, 

Миколаївський рибоохороний патруль Сидоріка Ю.А.  

складено протоколи: 06.06 ст.85 ч.4 10 шт.  збитки 7055 

грн.  07.06.  ст.85 ч.3,  3шт. 09.06. ст.88 ,1 протокол ринок   

збитки 7 кг риби. 

2.  

Проведення рейдів щодо виявлення  порушень 

правил полювання,  рибальства,  незаконних рубок 

зелених насаджень, а також виявлення порушень 

заповідного режиму в  місцях масового відпочинку 

населення та інших правопорушень 

червень заст. директора-

начальник 

відділу  

 

Проведено три самостійних комплексних рейди 10.06, 

12.06, 17.06, повиявленню порушень  заповідного режиму. 

Незаконних рубок, порушень правил рибальства чи 

заповідного режиму не виявлено. 

3.  

Вирішення організаційних питань щодо 

проведення протипожежних заходів 

червень заст. директора-

начальник 

відділу  

Проводились постійні патрулювання обходів. 

Інспекторами проведено бесіди з відвідувачами та 

рибалкамищодо норм і правил поведінкипід час 

перебування на заповіднійтериторії. 

4.  
Виявлення незаконних звалищ побутових відходів, 

робота з сільськими радами 

червень заст. директора-

начальник 

відділу 

Під час рейдування незаконних звалищ побутових відходів 

не виявлено 

5.  
Виявлення забруднень території та організація 

роботи по збиранню та вивезенню сміття 

червень заст. директора-

начальник 

відділу 

Забруднень не виявлено 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

   Відремонтовано вісім 

інформаційних знаки, сім 

аншлагів.  

6.  Збір історичного та краєзнавчого матеріалу, робота 

з місцевими громадами щодо пошуку 

старожитностей 

червень начальник 

відділу  

 

Проведено переговори з начальником Інгульської 

експедиції (1965-1968 рр.) В.Нікітіним, який  проводив 

археологічні розкопки на сучасній території РЛП до 

заповнення Софіївського водосховища. Отримано важливу 

краєзнавчу інформацію та фотоматеріали.  

 

7.  Підготовка науково-популярних заміток про парк червень начальник Замітки підготовлено та розміщено на сторінці у Facebook.  



відділу  

8.  Збір інформації для укладання літопису природи червень начальник 

відділу  

 

Триває збір інформації,  З метою вивчення складу та 

будови ценозів виконано 24 геоботанічні описи. Закладено 

3 постійні пробні площі для вивчення динаміки популяцій 

рідкісних видів. 

9.  Збір інформації для доповнення картки кадастру 

РЛП «Приінгульський» 

червень начальник 

відділу  

 

Виконано  

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи   

10. Підготовка тез доповідей червень начальник 

відділу  

 

Підготовлено:  Генчев В., Куценко С.   Використання 

пам’яток археології в рекреаційно-туристичній діяльності 

регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»  / ІІ 

Всеукраїнська  наукова конференції (з міжнародною 

участю) «Вивчення, збереження та використання об’єктів 

археологічної спадщини: проблеми та перспективи» (6-7 

червня 2019 р, Національний історико-археологічний 

заповідник «Кам’яна Могила», Запорізька обл.). 

 

11. Збір та узагальнення інформації для оформлення 

експозиції майбутнього візит-центру 

червень начальник 

відділу  

 

Здійснюється інтерпретація  краєзнавчої інформації для 

використання цих відомостей в еколого-освітній та 

екскурсійній діяльності. Проведено аналіз інформації 

щодо садиби О. Тропіна, зібраної краєзнавцями Швецом 

В.В., Генчевим В.В. Готуються концепції стендів для 

оформлення експозицій 

12. Підготовка науково-популярних заміток щодо РЛП 

«Приінгульський» 

червень начальник 

відділу  

 

Підготовлено замітки про парк та розміщено на сторінці у 

Facebook 

 ОСВІТНЬО – ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Відділ науково-дослідної, еколого-освітньої, рекреаційної роботи 

13. Підготовка презентацій щодо дат екологічного 

календаря або еколого-освітніх заходів 

червень начальник 

відділу  

 

Про археологічні знахідки 

15. Проведення тематичних просвітніх заходів та 

екскурсій 

червень начальник 

відділу  

 

Проведено 6 екскурсій зі школами Нового Бугу та 

прилеглих сіл. 

16. Відбір фотоматеріалу для оновлення фотогалереї 

на інтернет-ресурсах 

червень начальник 

відділу  

З метою популяризації РЛП  постійно здійснюється збір та 

розміщення фото про парк. 



 

17. Налагодження та підтримка контактів  з науковими 

та  суспільними організаціями 

червень начальник 

відділу  

 

Здійснюється співпраця з кафедрою екології та 

раціонального природокористування Чорноморського 

національного університету ім. П. Могили.  Налагоджено 

співпрацю з Баштанським краєзнавчим музеєм з питань 

щодо надання консультацій з оформлення експонатів у 

візит-центрі, планування екскурсій, облаштування 

будинку Тропіних. 

 

   18. Підтримка офіційного сайту, популяризація парку 

в мережі інтернет 

червень начальник 

відділу  

 

З метою популяризації РЛП  підготовлено інформацію про 

парк та поширено її через інтернет.  

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

19. Виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 

рр. Стратегії розвитку Миколаївської області на 

період до 2020 р. шляхом організації робіт з 

реконструкції будинку Тропіних (при надходженні 

фінансування) 

червень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Здійснюється супровід виконання поточного ремонту 

приміщення проектованого еколого-освітнього центру, 

фінансування робіт яких здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету  

20. Придбання ПММ, запчастин, обладнання, 

будматеріалів, спецодягу та ін.  

(при надходженні фінансування) 

червень директор, гол. 

бухгалтер  

У межах поданих заявок на фінансування 

     21. Підтримка сучасного стану нерухомого майна в с. 

Щасливе 

червень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Забезпечено нагляд за станом нерухомого майна в с. 

Щасливе. 

    22. Підготовка пропозицій щодо створення  еколого-

освітнього центру та передача їх замовнику  заходу 

червень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Виконано  

    23. Участь у робочих нарадах з питань щодо 

погодження та затвердження проекту організації 

території РЛП «Приінгульський», охорони, 

відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів та об’єктів 

червень директор, заст. 

директора-

начальник 

відділу 

Звернення  від Виконавця чи Замовника 

природоохоронного заходу щодо необхідності сприяння 

затвердженню проекту не надходили. Співробітників 

парку ознайомлено з основними положеннями проекту 

    24. Ведення бухгалтерського обліку та звітності, 

підготовка інших планово-звітніх матеріалів 

червень директор, гол. 

бухгалтер 

В межах планової діяльності  
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