
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ 

про хід виконання 2016 року обласної Цільової програми розвитку 

екологічної мережі на період до 2015 року, строк дії якої продовжено на 

період до 2018 року 

  

1. Основні дані 
Основною метою обласної Цільової програми розвитку екологічної 

мережі на період до 2015 року, строк дії якої продовжено на період до 2018 року 

рішенням облради від 11.03.2016 №8 (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 обласної ради від 24.06.2011 № 4. 

Рішенням обласної ради від 02.10.2013 № 7 до Програми внесено зміни та 

доповнення: у завдання 3 додатка 4, завдання 4 додатків 2 і 5, рішенням 

обласної ради від 11.03.2016 № 8 строк дії Програми продовжено на період до 

2018 року.  

2. Виконання завдань і заходів  
Тривають роботи з розроблення землевпорядної документації зі 

встановлення меж   регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». 

Розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду - ландшафтних заказників «Кам'яно-

Костуватський» (Братський район), «Привільний» (Баштанський район), 

«Новопетрівські плавні» (Новоодеський район), «Черталківський» 

(Вознесенський район) та ботанічної пам'ятки природи «Громоклійська круча» 

(Баштанський район). Документація знаходиться в стадії погодження. 

Розроблено проекти створення об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення – ландшафтних заказників «Нижньобузький» 

(Вознесенський район), «Новоодеські плавні» (Новоодеський район), 

«Лозноватка» (Баштанський район), орнітологічного заказника «Веселинівські 

плавні» (Веселинівський район). Документація знаходиться в стадії погодження. 

 На виконання заходу «Розробка схеми регіональної екологічної мережі 

Миколаївської області» здійснювалися дослідницькі, наукові та картографічні 

роботи. Завершення робіт з розроблення схеми регіональної екологічної мережі 

заплановано на 2017 рік. 

3. Оцінка ефективності виконання 

На виконання заходу «Встановлення на місцевості меж структурних 

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

заповідного фонду» розроблено проект землеустрою з організації та 

встановлення меж регіонального ландшафтного парку «Тилігульський», 

ландшафтних заказників «Кам'яно-Костуватський» (Братський район), 

«Привільний» (Баштанський район), «Новопетрівські плавні» (Новоодеський 

район), «Черталківський» (Вознесенський район) та ботанічної пам'ятки 

природи «Громоклійська круча» (Баштанський район). 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 «Нижньобузький» 



(Вознесенський район), «Новоодеські плавні» (Новоодеський район), 

«Лозноватка» (Баштанський район), орнітологічного заказника «Веселинівські 

плавні» (Веселинівський район), що дозволить збільшити площу природно-

заповідного фонду області приблизно на 3600 га. 

 

4. Фінансування 

Фінансування обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі на 

період до 2015 року у 2016 році проводилося згідно з рішенням Миколаївської 

обласної ради від 10.06.2016  № 5 «Про внесення змін до обласного бюджету 

Миколаївської області на 2016 рік».  

Порівняно з 2015 роком фінансування заходів Програми  за рахунок 

коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього середовища 

збільшилось на 58%. 

 

Фінансування заходів Програми протягом 2016 року 

* Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок 

економії коштів. 

 

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання. 

Програма є актуальною та виконання доцільно продовжувати, збільшивши 

обсяги фінансування її заходів з метою досягнення запланованих показників. 

Стратегією розвитку Миколаївської області на період до 2020 року, 

затвердженою рішенням обласної ради від 16 квітня 2015 року № 9 та Планом 

заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Миколаївської області 

на період до 2020 року, затвердженого рішенням обласної ради від 30 липня 

2015 року № 7  передбачено збільшення відсотка заповідності  Миколаївської 

області до 8,9%. 
 

Захід План на 2016 рік 

тис.грн 

Профінансовано 2016 року 

тис. грн 

Розробка землевпорядної 

документації зі 

встановлення меж 

територій та об’єктів 

природно-заповідного 

фонду 

260,000 199,99* 

Розробка проектів 

створення територій та 

об’єктів природно-

заповідного фонду 

200,000 189,70* 

Розробка схеми 

регіональної екологічної 

мережі Миколаївської 

області 

150,000 139,25* 


