
 

 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

двадцять першої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

 31 березня  2017 року                                                                          № 78 

 

 Про затвердження  Програми взаємодії  з Національним  природним парком 

„Пирятинський“ для здійснення  природоохоронних  заходів, що сприяють охороні 

й збереженню території  та об’єктів природно-заповідного фонду на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо  порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради шостого скликання  від 04 березня 2011 року „Про порядок 

розроблення, затвердження, фінансування  міських цільових програм, моніторингу 

і звітності про їх виконання та включення  до щорічних програм економічного та 

соціального розвитку населених пунктів Пирятинської міської ради“, враховуючи 

висновки постійних комісій, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Програму взаємодії  з Національним  природним парком 

„Пирятинський“ для здійснення  природоохоронних  заходів, що сприяють охороні 

й збереженню території  та об’єктів природно-заповідного фонду на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, що 

додається. 

 2. Відповідальність за виконання вищезазначеної Програми покласти на  

Національний природний парк „Пирятинський“ (Митропан Ю.М.), відділ із 

земельних та екологічних питань виконкому міської ради (Стадник Є.В.), 

фінансове управління Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.). 

 3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійні комісії  

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (Войпанюк В.К.) і з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.).  

 

Міський голова                    О.РЯБОКОНЬ 



        Додаток 

  до рішення двадцять першої 
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збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017 рік 
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1. Вступ 

 Відповідно до ст. 60 Закону України „Про природно-заповідний фонд 

України“ органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, 

виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють охороні й збереженню 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, виконанню покладених на 

них завдань. 

До фінансування заходів щодо природних заповідників,  біосферних 

заповідників, національних природних парків,  а  також  ботанічних садів,    

дендрологічних парків та зоологічних парків загальнодержавного значення 

можуть залучатися кошти місцевих бюджетів відповідно до ст.46 Закону 

України „Про природно-заповідний фонд України“. 

Виконання покладених на національний природний парк „Пирятинський“ 

завдань можливе шляхом здійснення природоохоронних заходів. Перелік видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів, передбачений 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996  № 1147 „Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів“. 

Дана Програма розроблена з метою матеріального забезпечення 

природоохоронних заходів, що є актуальними на даний час, а саме на                 

2017 рік, згідно Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 

затверджених наказом Міністерства економіки України від 04.12.06 № 367. 

 

2. Оцінка поточної ситуації 

Протягом 2012-2016рр. постійно проводяться науково-дослідні роботи з 

вивчення флори та фауни на природно-заповідній території національного 

природного парку „Пирятинський“ та прилеглих територіях в межах 

Пирятинського району. 

Основні досягнення установи відповідно до напрямків діяльності є 

наступні: 

1.Науково-дослідна діяльність: 

На період створення НПП „Пирятинський“ за попередніми даними 

(літературні джерела, гербарій, опитування місцевого населення, дані польових 

спостережень) флора природно-заповідної території налічувала 1011 видів 

вищих судинних рослин, фауна – 526 видів тварин. На даний час на території 

національного природного парку „Пирятинський“ та в межах Пирятинського 

району виявлено 1291 вид рослин, з них 36 видів занесені до Червоної книги 

України (2009) та 68 видів занесені до регіонального червоного списку 

Полтавської області. З виявлених 1085 видів тварин, 47 занесені до Червоної 

книги України (2009), 37 видів підлягають охороні у Полтавській області, 31 

вид підлягає охороні згідно міжнародних Червоних списків. 

Всього розроблено наукових обґрунтувань та планів природоохоронних 

заходів – 11 (щодо розширення природно-заповідних територій, внесення 

території Парку до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, 

надання Парку статусу Смарагдового об’єкта, боротьби з інвазійними 



рослинами (клен ясенолистий), відновлення корінних деревостанів за участю 

дуба звичайного, відновлення та збереження популяцій перетинчастокрилих 

(джмелі, бджола-тесляр), рукокрилих, дуплогніздових птахів (сови), 

викошування очерету з метою запобігання пожежам, розширення рекреаційних 

зон. 

Щорічно проводяться екологічні експедиції спільно з науковцями та 

студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 

наукового куратора Парку, учнями шкіл Пирятинського району, з залученням 

науковців інших наукових та природоохоронних установ. 

Щорічно результати проведеної роботи узагальнюються та 

висвітлюються у Літописі природи. Вже видано чотири томи (за 2012, 2013, 

2014, 2015 роки), опубліковано 50 наукових публікацій. Активно проводиться 

науково-освітня робота з населенням району через засоби масової інформації: 

районну газету „Пирятинські вісті“ та суспільно-політичний тижневик 

„Пирятинська правда“. Протягом 9 місяців 2016 року у місцевих періодичних 

виданнях розміщено – 18 публікацій, у 2015 року - 28 публікацій, у 2014 році – 

18. На електронному ресурсі Парку facebook розміщено науково-освітніх 

матеріалів: 30 – за 9міс. 2016р., 49 – 2015р., 41 – 2014р., 20 – 2013р., які 

регулярно читають на 13 мовах відвідувачі з 27 країн світу, таким чином 

знайомлячись з нашим Парком, з нашою неповторною природою і тими 

природоохоронними заходами, які ми проводимо для збереження нашої флори 

та фауни. Певний обсяг наукових напрацювань можна знайти на офіційному 

сайті національного природного парку „Пирятинський“. 

2. Охорона природно-заповідних територій та заходи щодо відтворення 

флори та фауни: 

Щорічно на пожежонебезпечний період розробляється спільний 

мобілізаційний план взаємодії сил та засобів для гасіння лісових пожеж по 

Пирятинському району, в який  включені сили та засоби НПП „Пирятинський“, 

відповідно погоджений з головним спеціалістом з питань надзвичайних 

ситуацій Пирятинської райдержадміністрації, Пирятинським РС ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, Пирятинським відділенням поліції ГУНП в 

Полтавській області та затверджений Пирятинською райдержадміністрацією: 

у 2015 році улаштовано мінералізовані смуги біля с. Харківці 2,3 км та 

біля с. Леляки 2,9 км, а вже цього року здійснено догляд за ними; 

 виготовлено та встановлено у місцях з найбільш ймовірним загорянням 

водно-болотної рослинності (короткострокові місця відпочинку біля сс. Леляки, 

Березова Рудка, Сасинівка, Усівка, Каплинці, Кейбалівка) протипожежні 

аншлаги у кількості 13 шт; 

на природно-заповідних територіях встановлено вказівні та заборонні 

знаки: „Палити заборонено“, „Розводити багаття заборонено“, „Заборонено 

розводити багаття в необлаштованих для цього місцях; 

розповсюджено близько 1000 протипожежних листівок із закликами 

щодо обережного поводження громадян з вогнем, наголошення 

відповідальності за нанесення шкоди, відповідальність за порушення вимог 



природоохоронного законодавства на територіях і об’єктах природно-

заповідного фонду. 

За порушення природоохоронного законодавства працівниками служби 

державної охорони, відповідно до покладених завдань, складено 63 протоколи 

про адміністративні правопорушення за ч.4 ст.85 (грубе порушення правил 

рибальства) та ст.91 (Порушення правил охорони та використання територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду) Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, які направлені згідно ст. 221 КУпАП до судів відповідно з 

відомчим підпорядкуванням. 

Результатом щоденних обходів та рейдових перевірок території Парку 

стало знищення більш ніж 100 загат, виявлення та вилучення 1320 незаконних 

засобів лову об’єктів тваринного світу (без встановлення власника). Це - сітки, 

верші, ятері, металеві петлі та ін., які були знищені згідно процедури 

визначеної законодавством України. 

З метою посилення режиму охорони територій, попередження та 

недопущення правопорушень, зокрема випадків браконьєрства, пожеж та інших 

надзвичайних ситуацій на території НПП „Пирятинський“ працівниками 

служби державної охорони проведено 80 рейдових перевірок та 20 спільних 

рейдів із зацікавленими службами, видано 8 приписів щодо усунення виявлених 

порушень вимог природоохоронного законодавства України, направлено 12 

матеріалів до правоохоронних органів про діяння, в яких вбачаються ознаки 

кримінального правопорушення. 

З метою наглядового інформування населення про обмеження 

природокористування, обмеження відвідування особливо цінних територій та 

об’єктів Парку виготовлено та встановлено 65 охоронних знаків, 13 

інформаційних знаків з правилами поведінки на природі, 8 шлагбаумів на 

території природоохоронних науково-дослідних відділень. 

З метою збереження та відтворення тваринного світу: 

виготовлені та встановлені годівниці та солонці для підгодівлі диких 

тварин; 

щороку заготовлюється сіно для підгодівлі диких тварин у зимовий 

період (близько 0,5 т на рік); 

виготовлено та встановлено 62 шпаківні та 80 годівниць для підгодівлі 

птахів у зимовий період; 

огороджено 20 мурашників. 

3. Еколого-освітні заходи: 

З метою формування екологічної свідомості та виховання поваги та 

любові до природи, поширення знань про різноманітність тваринного та 

рослинного світу національного природного парку «Пирятинський» за період 

роботи Парку з 2012 р. по 2016 р. відділом рекреації та екологічної освіти 

проведені масові еколого-освітні заходи для учнів та вчителів шкіл району, 

студентів, вихованців ДНЗ, відвідувачів „Університету третього віку“ 

Пирятинського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), а саме: 

29 природоохоронних акцій; 



40 уроків – лекцій; 

8 районних еко-конкурсів та виставка малюнків; 

12 фотовиставок; 

37 зустрічей-бесід з відвідувачами «Університету третього віку» 

Пирятинського територіального центру соціального обслуговування; 

73 зустрічей-бесід з вихованцями ДНЗ та учнями 1-4 класів; 

60 екскурсій екостежками та туристичними маршрутами;  

3 конференції та 3 семінари для вчителів та викладачів природничих 

дисциплін району; 

для учнів району організовано і проведено 4 літні екологічні школи „Юні 

дослідники“. 

Впродовж 2012-2016 років розроблено, виготовлено та розповсюджено 53 

види інформаційних матеріалів (листівки, буклети, флаєри, плакати); 

встановлено стенди на природоохоронну та еколого - освітню тематику; 

опубліковано більше 50 статей на природоохоронну тематику (ЗМІ, сайт, 

фейсбук). 

 

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Ключовою проблемою у здійсненні Парком природоохоронних заходів є 

недостатнє фінансування для придбання основних засобів.  

Через відсутність плавзасобів та приладів навігаційного контролю є 

недостатнім  вивчення видів флори та фауни водно-болотних угідь Парку. Крім 

того, обмеження пересування по водним об’єктам не дає належним чином 

реагувати на факти браконьєрства та здійснювати заходи щодо запобігання, 

попередження пожеж водно-болотної рослинності. 

Останнім часом на водних об’єктах в межах національного природного 

парку „Пирятинський“ в літній та зимовий період спостерігаються випадки 

задухи риби. Проблема екологічного стану водойм набрала неабиякого 

суспільного резонансу серед населення району. Відсутність приладів контролю 

розчиненого у воді кисню на дозволяє регулярно здійснювати контроль за 

основними показниками якості води. З моменту створення Парку така робота 

проводилась, але періодично, оксиметром, наданим у тимчасове користування 

громадською організацією.  

Одним із головних завдань, покладених на національний природний парк, 

є популяризація екологічних знань, забезпечення еколого-освітньої роботи, 

формування фото-, слайдотек, створення умов для розвитку туризму. Усі ці 

заходи неможливо здійснити без фотокамери з високою роздільною здатністю. 

Фотозображення високої чіткості, які розміщуються на офіційному сайті Парку, 

на сторінці Facebook чи використані в листівках, буклетах, флаєрах, плакатах, в 

експозиціях фотовиставок  надані волонтерами або науковцями, які 

здійснювали наукові дослідження на території національного природного парку 

„Пирятинський“.   

Лісопарк „Острів Масальський“ є ботанічною пам’яткою природи, яка 

увійшла в національний природний парк „Пирятинський. Це улюблене місце 

відпочинку як мешканців Пирятина так і гостей міста і використовується, в 



основному, як рекреаційний об’єкт. Але відповідно до Положення про лісопарк, 

основними завданнями Пам´ятки природи є : 

охорона та збереження цінної заповідної території; 

проведення наукових досліджень і спостережень; 

поширення екологічних знань. 

З метою проведення масової освітньо-виховної роботи з питань охорони 

природи серед була створена екологічна стежка „Острів Масальський“. 

Основними завданнями екологічної стежки є: 

ознайомлення відвідувачів з об´єктами живої і неживої природи; 

проведення на зупинках стежки теоретичних та практичних занять; 

природоохоронна пропаганда, інформування відвідувачів про види 

рослин, тварин, грибів; 

формування навичок збереження довкілля під час відпочинку на природі. 

За 2014-2016рр. національним природним парком „Пирятинський“ 

частково було облаштовано зупинки на стежці шляхом встановлення 

інформаційних стендів, знаків, будівництва альтанок. Але для повноцінної 

роботи екскурсовода усі чотири зупинки повинні бути обладнані тематичними 

стендами. Заплановано, також, будівництво еколекторію під відкритим небом. 

Дана споруда являє собою огороджену територію з розміщеними на ній 

масивними деревʹяними лавами, столом, подіумом, інформаційними щитами 

для проведення практичних робіт. Через відсутність фінансування ці заходи 

залишаються нереалізованими. 

 

4. Мета Програми 

Метою Програми є: 

покращення якості проведення наукових досліджень за програмою 

Літопису природи, шляхом закупівлі мінімально необхідного обладнання; 

підтримка природоохоронних заходів, які вже реалізуються Парком та 

зберігають і відновлюють природні оселища і популяції вразливих тварин та 

рослин, а саме: підтримання популяцій перетинчастокрилих комах, сов та 

інших дуплогніздних птахів, збереження популяцій рукокрилих, контроль 

поширення інвазійних рослин на природні оселища; 

підтримка плану інвентаризації природних оселищ Смарагдової мережі у 

парку та плану заходів щодо їх збереження; 

налагодження належної охорони водних об’єктів. Потреба в плавзасобах 

при здійсненні природоохоронних заходів на водних об’єктах НПП обумовлена 

тим, що протяжність русла р. Удай (головної водної артерії Пирятинського 

району) в межах НПП складає 65 км; 

моніторинг кисневого режиму поверхневих вод; 

здійснення гідрологічних досліджень річки Удай; 

моніторинг та фіксація фотопасткою червонокнижних видів фауни; 

 розвиток еколого-освітньої роботи, створення позитивного іміджу 

національного природного парку „Пирятинський“ шляхом улаштування 

еколекторію під відкритим небом та навчальної екостежки „Острів 

Масальський“ на найбільш відвідуваному пирятинцями місці відпочинку для 



забезпечення підтримки природоохоронної діяльності місцевим населенням і 

відвідувачами; 

 популяризація природно-заповідних територій Пирятинщини за 

допомогою розміщення фотоматеріалів на сайті, в соціальних мережах, 

організації фотовиставок. 

 

5. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Трудовий колектив Національного природного парку „Пирятинський“ 

протягом останніх років його діяльності набув значного практичного досвіду 

природоохоронної роботи. Однак, нестача фінансування з державного бюджету 

істотно гальмує виконання практичних заходів зі збереження довкілля. 

Розв’язання визначеної проблеми вбачається можливим в разі фінансування 

указаних природоохоронних заходів з місцевого бюджету у 2017 році, як 

передбачено чинним законодавством України. 

Успіх природоохоронної роботи великою мірою залежить від 

налагодження співпраці громади з Парком, пошуку спільних рішень в галузі 

збереження довкілля. Із затвердженого у постанові КМУ № 1147 від 17.09.1996 

року переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, для 

НПП „Пирятинський“ на даний час є актуальними наступні: 

розроблення, виготовлення та придбання систем, приладів, оснащення  

спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю 

поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси; 

заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством 

(придбання матеріально-технічних засобів тощо); 

будівництво, обладнання, реконструкція і розширення приміщень, 

призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди 

природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об’єктів  в 

заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах, 

дендрологічних парках, зоологічних  парках  та парках-пам’ятках садово-

паркового мистецтва з метою збереження та відтворення природних 

екологічних систем і пов’язаних з діяльністю цих установ, а також витрати на 

утримання об’єктів природно-заповідного фонду; 

придбання спеціального обладнання, транспортних засобів і засобів 

зв’язку, віднесених до організацій заповідників та інших природоохоронних 

установ; 

діяльність щодо збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної 

книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення 

належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та 

розселення; 

організація і здійснення робіт з екологічної освіти; 

утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами,  

обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріально-

технічної бази спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 

влади з питань охорони навколишнього природного середовища, його урядових 



і територіальних органів, а також установ та організацій, що належать до сфери 

його управління. 

 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2017 рік становить – 

166848,00 грн. (сто шістдесят шість тисяч вісімсот сорок вісім грн). 

Джерело фінансування Програми – кошти бюджету Пирятинської 

об’єднаної територіальної громади . 

 

7. Строки та етапи виконання Програми 

Термін реалізації Програми – 2017 рік. 

 

 

8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми 

 

№  

п/п 

Номер пункту 

згідно постанови 

КМУ "Про 

затвердження 

переліку видів 

діяльності, що 

належать до 

природоохоронни

х заходів" № 1147 

від 17.09.1996р. 

Пропозиції Проекто- 

вана сума, 

грн. 

Примітка  

1 50 Придбання 

надувного човна з 

мотором 

81823 

18123 

63700 

Проведення 

науково-

дослідних робіт, 

охорона, туризм 

2 57 Влаштування 

екологічних 

стежок НПП 

"Пирятинський" 

47950 

12225 

35725 

Облаштування 

еколекторію, 

рекреаційних 

зупинок на о. 

Масальському 

3 62 Науково-дослідні 

роботи на 

території НПП 

"Пирятинський", 

моніторинг  та 

фіксація 

червонокнижних 

видів фауни 

37075 

8320 

4638 

14879 

9238 

Придбання 

оксиметра, 

фотопастки, 

фотоапарата, 

GPS-приладів 

 

 

 



9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

Реалізація Програми фінансування дасть змогу досягти наступних 

показників: 

закупити мінімально необхідне обладнання для проведення наукових 

досліджень за програмою Літопису природи та забезпечити проведення 

повноцінних наукових досліджень, здійснити оцінку ефективності 

природоохоронних заходів, своєчасно виявляти фактори екологічного ризику; 

успішну інтеграцію національного природного парку „Пирятинський“ до 

Смарагдової мережі Європи; 

належну охорону акваторії шляхом забезпечення плавзасобами служби 

державної охорони природно-заповідного фонду; 

підвищення рівня екологічної інформованості, грамотності, культури 

населення, особливо школярів, формування активної позиції з питань щодо 

збереження природи рідного краю, створення позитивного іміджу 

національного природного парку „Пирятинський“. 

 

10. Організація виконання, здійснення контролю за виконанням Програми 

Організація виконання покладається на Національний природний парк 

„Пирятинський“. 

Здійснення контролю за реалізацією Програми покладається на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради та 

постійні комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (Войпанюк В.К.) і з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва                        

(Йощенко В.М.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Додатки 

 

11.1. Паспорт Програми  

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ 

при здійсненні природоохоронних заходів, що сприяють охороні й 

збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми – Національний природний парк 

„Пирятинський“. 

2. Дата, номер та назва розпорядчого документа міської ради про 

розроблення Програми – розпорядження міського голови від 23.03.2017           

№ 28. 

3. Розробник Програми – Національний природний парк „Пирятинський“. 

4. Співрозробники Програми – відділ із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради. 

5. Відповідальні  виконавці Програми –Національний природний парк 

„Пирятинський“, відділ із земельних та екологічних питань виконкому 

міської ради, фінансове управління міської ради. 

6. Учасники Програми - Національний природний парк „Пирятинський“, 

відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради, відділ 

освіти міської ради. 

7. Термін реалізації Програми – 2017 рік. 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – 

бюджет міської об’єднаної територіальної громади. 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 

– 166848,00грн., в тому числі: за рахунок бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади – 166848,00грн., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.2. Ресурсне забезпечення Програми 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ 

при здійсненні природоохоронних заходів, що сприяють охороні й 

збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017 рік 

 

 Етапи виконання 

Програми 2017 рік 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

166848,00 166848,00 

Обсяг ресурсів усього, 

в тому числі 

166848,00 166848,00 

Місцевий бюджет   

Районний бюджет   

Бюджет міької ОТГ 166848,00 166848,00 

Кошти не бюджетних 

джерел 

  

 

№ п/п Найменування 

видатків 

 2017 рік 

(грн.) 

Всього (грн.) 

1. 

 

 

 

 

 

 

Проведення 

науково-

дослідних 

робіт, охорона, 

туризм 

Бюджет 

міської ОТГ 
81823 

18123 

63700 

81823 

18123 

63700 

2. Облаштування 

еколекторію, 

зупинок на 

екологічних 

стежках 

о.Масальському 

Бюджет 

міської ОТГ 
47950 

12225 

35725 

47950 

12225 

35725 

3. Придбання 

оксиметра, рН-

метра, 

фотопастки, 

фотоапарата, 

GPS-приладів 

Бюджет 

міської ОТГ 
37075 

 

8320 

4638 

14879 

9238 

37075 

 

8320 

4638 

14879 

9238 

 ВСЬОГО  166848,00 166848,00 

 

 



11.3. Напрями діяльності та заходи Програми 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“                                              

при здійсненні природоохоронних заходів, що сприяють охороні й 

збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2017 рік 

 
№ 

п/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня, тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Придбання 

надувного 

човна з мотором 

Проведення 

науково-

дослідних 

робіт, охорона, 

туризм 

2017 Пирятинська 

міська рада, 

Національний 

природний парк 

„Пирятинський“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

81823 

18123 

63700 

Матеріальне 

забезпечення 

природоохо- 

ронних 

заходів, що є 

актуальними 

на даний час 
2 Влаштування 

екологічних 

стежок НПП 

„Пирятинський“ 

Облаштування 

еколекторію, 

рекреаційних 

зупинок на 

о.Масальський 

2017 Пирятинська 

міська рада, 

Національний 

природний парк 

„Пирятинський“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

47950 

12225 

35725 

3 Науково-

дослідні роботи 

з розширення 

НПП 

„Пирятинський“

збереження та 

охорони 

природно-

заповідного 

фонду 

Придбання 

оксиметра,  

рН-метра, 

фотопастки, 

фотоапарата, 

GPS-приладів 

2017 Пирятинська 

міська рада, 

Національний 

природний парк 

„Пирятинський“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

37075 

 

8320 

4638 

14879 

9238 

 Разом     166848,00  

 

 

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських  

цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання та включення до щорічних програм економічного 

та соціального розвитку м. Пирятин 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Пирятинський район 

 
Код відомчої класифікації _______01_________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету ____0118370_________________________ 

Код КЕКВ ____2620, 3210______________________________________________ 

 

№ 

з/п 

Показни 

ки 

Правова 

підстава 

Відповідаль 

ний за 

проведення 

заходу  

Затверджено  

на 2017  рік 

В тому числі по місяцях 

    Всього В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

С
іч

ен
ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 



1  Рішення  21-ї 

Позачергової  

сесії  міської  

ради сьомого 

скликання  

від 31.03.2017 

№ 78 

Виконком  

міської  ради 

 

166848 

 

47950 

             

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу 

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

 

Провідний спеціаліст з економічних питань 

виконкому міської ради Л.М. Тараненко 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 

 

31 березня 2017 року 

 


