
                                                                  
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
п’ятдесят першої сесії сьомого скликання 

 

 

04 квітня 2019 року № 141 

 

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 2019 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 першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 

28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх 

виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, враховуючи лист 

Національного природного парку „Пирятинський“ від 15.02.2019 № 73, 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 2019 рік, що 

додається.  

2. Відповідальність за виконання вищезазначеної Програми покласти на 

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

управління Пирятинської міської ради (Кеда С.Ю.) в частині передачі трансфертів.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконкому міської ради Вараву М.В. та постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин  та  

охорони природи (Войпанюк В.К.). 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 

 до рішення п’ятдесят першої сесії 

 сьомого скликання 

 Пирятинської міської ради 

 04 квітня 2019 року № 141 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

взаємодії з Національним природним парком „Пирятинський“ 

для здійснення природоохоронних заходів, що сприяють охороні й 

збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду на 

території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 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“. 

Дана Програма розроблена на 2019 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, з метою матеріального забезпечення проведення 

еколого-освітніх заходів, що є актуальними на даний час, та потребують 

фінансування з місцевого бюджету. 

 

2. Оцінка поточної ситуації 

З метою формування екологічної свідомості, виховання поваги та любові 

до природи, поширення знань про різноманітність тваринного та рослинного 

світу національного природного парку „Пирятинський“ за період роботи 

установи з 2012 року по 2018 рік, на території ботанічної пам’ятки „Лісопарк 

„Острів Масальський“ відділом рекреації та екологічної освіти проведені 

масові еколого-освітні заходи для учнів та вчителів шкіл міста і Пирятинської 

ОТГ, студентів, вихованців ДНЗ, відвідувачів „Університету третього віку“ 

Пирятинського територіального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), а саме: природоохоронні акції, уроки, лекції, зустрічі-

бесіди, екологічні квести, екскурсії екостежкою, літні екошколи. 

У 2018 році, завдяки реалізації Програми взаємодії з національним 

природним парком „Пирятинський“, для здійснення еколого-освітніх заходів 

було придбано поліграфічну продукцію з екологічної тематики (щоденники 

польові, сертифікати, папки та інше) та проведено 2 літні екошколи для 40 

учнів міських шкіл, проведено 4 екскурсії. Улаштовано екоклас під відкритим 

небом „Смарагд“ та маршрут навчальної екологічної стежки „Острів 

Масальський“, встановлені маршрутні знаки та дерев’яні щити, встановлені 

лави та виготовлена оселя для комах.  

Для якісного та ефективного здійснення моніторингу та спостереження за 

об’єктами флори та фауни, з подальшим використанням у ході проведення 

еколого-освітніх та природоохоронних заходів, активно використовується 

фотоапарат з професійними налаштуваннями оптики, придбаний у рамках 

реалізації Програми взаємодії з національним природним парком 

„Пирятинський“ у 2017 році. 

 

 



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

Метою літньої екологічної школи є вивчення, охорона та популяризація 

біологічного різноманіття національного природного парку та його впливу на 

регіональний розвиток. 

Під час занять у літній екологічній школі у дітей виховується любов до 

природи рідного краю, формується екологічна свідомість. 

Літні школи — некомерційні освітні проекти, які іноді частково або 

повністю фінансуються регіональними органами освіти або місцевою владою. 

Проблемним залишається питання фінансування літніх шкіл в частині 

закупівлі витратних матеріалів (канцтовари), друк польових щоденників, 

виготовлення дидактичних матеріалів для проведення занять, витрати на пальне 

під час організації екскурсій; відсутність фінансової можливості придбання 

макрооб’єктиву до фотоапарату для проведення макрозйомок дрібних об’єктів 

флори та фауни (водорості, комахи, гриби, мохи, лишайники та ін.) у ході 

науково-дослідної роботи та подальшого використання для проведення 

еколого-освітніх та природоохоронних заходів, популяризації багатства 

біорізноманіття Пирятинщини. 

 

4. Мета Програми 

Метою Програми є: 

організація та проведення занять літньої екологічної школи „Юні 

дослідники“ у еколекторії під відкритим небом „Смарагд“ та на маршруті 

екостежки „Острів Масальський“; 

ознайомлення учнів під час проходження екотуристичних маршрутів з 

ландшафтами, різними типами оселищ, представниками флори та фауни 

Пирятинщини, залучення школярів до вивчення історії рідного краю, до участі 

у науково-дослідній роботі на природно-заповідних територіях; 

організація фотовиставок про роботу екошкіл та присвячених святковим 

датам природоохоронного спрямування. 

 

5. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми 

Фахівці національного природного парку „Пирятинський“ протягом 7 

років його діяльності набули значного практичного досвіду з екологічної 

освітньо-виховної роботи. Однак, нестача фінансування з державного бюджету 

не дає в повному обсязі виконати заплановані заходи. Розв’язання визначеної 

проблеми вбачається можливим у разі фінансування указаних 

природоохоронних заходів з місцевого бюджету у 2019 році, як передбачено 

чинним законодавством України. 

Успіх проведення еколого-освітніх заходів в значній мірі залежить від 

налагодження співпраці Парку з громадою, пошуку спільних рішень у галузі 

організації еколого-просвітницької роботи з населенням. Для ознайомлення та 

вивчення ландшафтів, різних типів оселищ, флори та фауни Пирятинщини, на 

даний час є актуальним наступні заходи: 



виготовлення дидактичних матеріалів на природоохоронну тематику для 

проведення занять літньої школи та інших еколого-освітніх заходів 

(довгострокового користування); 

придбання матеріалів для додаткового виготовлення 12 лав для 

еколекторію; 

придбання канцтоварів (додатково придбання  канцтоварів на суму 

1000,00 грн  (фарба EPSON для кольорового принтера та маркери для фліпчарта 

для проведення екошкіл, а саме друк на кольоровому принтері фото та 

дидактичних матеріалів, маркери для фліпчарта які використовуються для 

проведення занять),(було подано пропозиції постійной комісії з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи), 

поліграфічної продукції тощо для проведення екошкіл; 

придбання макрооб’єктиву до цифрового дзеркального фотоапарату  

Nikon для проведення макрозйомок дрібних об’єктів флори та фауни 

(водорості, комахи, гриби, мохи, лишайники та ін.),(було подано пропозиції 

постійной комісії з питань містобудування,будівництва, земельних відносин та 

охорони природи). 

 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми на 2019 рік становить – 

62 000,00 грн. (шiстдесят двi тисячi гривень 00 копiйок). 

Джерело фінансування Програми – кошти бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

7. Строки та етапи виконання Програми 

Термін реалізації Програми –2019 рік. 

 

8. Перелік завдань і заходів на впровадження Програми 

 

№  

п/п 

Пропозиції Проектована 

сума, грн. 

Примітка 

1 Придбання матеріалів 

для виготовлення 12 

лавок для еколекторію 

Автотранспортні 

послуги для перевезення 

виробів на територію 

еколекторію 

Придбання 11 банерів 

30 800,00 

25 100,00 

 

900,00 

 

 

 

4 800,00 

Розвиток еколого-освітньої 

роботи 

2 Придбання 

поліграфічної продукції 

з екологічної тематики, 

11 200,00 

6 200,00 

 

Підвищення рівня суспільної 

екологічної свідомості, 

залучення до науково-дослідної 



придбання матеріалів 

для проведення літніх 

шкіл 

Придбання  канцтоварів 

(маркери для фліпчарта 

та фарба EPSON)  

Автотранспортні 

послуги для 

екскурсійного 

перевезення дітей 

 

 

 

1 000,00 

 

 

4 000,00 

роботи шкільної молоді 

3 Придбання 

макрооб’єктиву до 

цифрового дзеркального 

фотоапарату  Nikon для 

проведення 

макрозйомок дрібних 

об’єктів флори та фауни 

(водорості, комахи, 

гриби, мохи, лишайники 

та ін.) .).(було подано 

пропозиції постійной 

комісії з питань 

містобудування,будівни

цтва, земельних 

відносин та охорони 

природи). 

 

20 000,00 Проведення науково-дослідних 

робіт 

 Всього 62 000,00  

 

9. Результативні показники реалізації головних цілей Програми 

 

Реалізація Програми фінансування дасть можливість досягти наступних 

показників: 

для підвищення рівня екологічної культури буде придбано банери (11 

шт.); для покращення та більш зручного облаштування еколекторію під 

відкритим небом буде придбано матеріали для виготовлення лавок (12 шт.); 

успішну інтеграцію національного природного парку „Пирятинський“ до 

Смарагдової мережі Європи; 

буде проведено 2 екошколи та 4 екскурсії із залученням 40 дітей міських 

шкіл для 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“; 

для проведення на більш високому рівні науково-дослідної роботи, 

моніторингу та інвентаризації об’єктів біорізноманіття на природно-заповідних 



територіях, з подальшим використанням для проведення еколого-освітніх та 

природоохоронних заходів, популяризації багатства біорізноманіття 

Пирятинщини буде придбано макрооб’єктив до цифрового дзеркального 

фотоапарату Nikon. ),(було подано пропозиції постійной комісії з питань 

містобудування,будівництва, земельних відносин та охорони природи) 

 

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 

відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (Войпанюк В. К.). 

 

 

 

В. о. директора НПП „Пирятинський“ Ю.М. Митропан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Додатки 

11.1. Паспорт Програми взаємодії з Національним природним парком 

„Пирятинський“ при здійсненні природоохоронних заходів 

на 2019 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 15.01.2019 року   

№ 9. 

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

4. Відповідальні виконавці Програми – Національний природний парк 

„Пирятинський“. 

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

відділ освіти міської ради, загальноосвітні заклади. 

6. Термін реалізації Програми – 2019 рік. 

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

бюджет Пирятинської  міської об’єднаної територіальної громади. 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми – 62 000,00 грн., в тому числі: за рахунок бюджету Пирятинської  

міської об’єднаної територіальної громади – 62 000,00 грн., в т.ч. по КЕКВ: 

2210 – 37 100,00; 2240 – 4 900,00; 3110- 20 000,00. 

 

 

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 2019 рік 

 Етапи виконання 

Програми 2019 рік 

 

Усього витрат на 

виконання Програми 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

62 000 62 000 

Обсяг ресурсів усього, 

в тому числі 

62 000 62 000 

Місцевий бюджет   

Районний бюджет   

Бюджет міської ОТГ 62 000 62 000 

Кошти не бюджетних 

джерел 

  

 

 



№ 

п/п 

Найменування видатків  2019 рік 

(грн.) 

Всього (грн.) 

1. Придбання матеріалів для 

виготовлення 12 лавок для 

еколекторію 

Бюджет 

міської ОТГ 
25 100,00 25 100,00 

2. Автотранспортні послуги 

для перевезення виробів 

на територію еколекторію 

Бюджет 

міської ОТГ 
900,00 900,00 

3. 
Придбання 11 банерів 

Бюджет 

міської ОТГ 

4 800,00 4 800,00 

4. Придбання матеріалів для 

проведення літніх шкіл 

Бюджет 

міської ОТГ 

6 200,00 6 200,00 

5. Придбання  канцтоварів 

(маркери для фліпчарта та 

фарба EPSON)   

Бюджет 

міської ОТГ 

1 000,00 1 000,00 

6. Автотранспортні послуги 

для екскурсійного 

перевезення учнів 

Бюджет 

міської ОТГ 

4 000,00 4 000,00 

7. Придбання 

макрооб’єктиву до 

цифрового дзеркального 

фотоапарату Nikon 

Бюджет 

міської ОТГ 

20 000,00 20 000,00 

Всього 62 000,00 62 000,00 

 

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 2019 рік 
№ 

п/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтов

ні 

обсяги 

фінансу 

вання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1 Розвиток 

еколого-

освітньої 

роботи 

Придбання матеріалів 

для виготовлення 12 

лавок для 

еколекторію. 

Придбання 11 банерів 

Автотранспортні 

послуги для 

перевезення виробів 

на територію 

еколекторію 

2019 Пирятинська 

міська рада, 

Національ 

ний 

природний 

парк 

„Пирятинськ

ий“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

25,1 
 

 

 

4,8 

 

0,9 

Матеріальне 

забезпечення 

природоохо 

ронних 

заходів, що є 

актуальними 

на даний час 

 

 

 

 

 

 

 

2 Підвищення 

рівня суспільної 

екологічної 

свідомості, 

Придбання  

поліграфічної 

продукції з 

екологічної тематики, 

2019 Пирятинська 

міська рада, 

Національ 

ний 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

6,2 

 

 

 



залучення до 

науково-

дослідної 

роботи шкільної 

молоді  

придбання матеріалів 

для проведення літніх 

шкіл.  
Придбання  

канцтоварів(маркери 

для фліпчарта та 

фарба EPSON)  

Автотранспортні 

послуги для 

екскурсійного 

перевезення дітей 

природний 

парк 

„Пирятинськ

ий“ 

 

 

 

1,0 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Проведення 

науково-

дослідних робіт 

Придбання 

макрооб’єктиву до 

цифрового 

дзеркального 

фотоапарату Nikon 

2019 Пирятинська 

міська рада, 

Національ 

ний 

природний 

парк 

„Пирятинськ

ий“ 

 20,0 

 Разом     62,0  

 

 

11.4 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Полтавська область, Пирятинський район 
Код відомчої класифікації _______02_________________________________ 

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету ____0219800_________________________ 

Код КЕКВ ___2620, 3220, 3620_____________________________________________ 

 

 
№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповіда

льний за 

проведен

ня заходу 

Затверджено 

на 2019 рік, тис. грн. 

В тому числі по періодах, тис. грн. 

2019 

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 Здійснення 
природоохо

ронних 

заходів 

Рішення 51 
сесії 

Пирятинсь

кої міської 

ради від 

04.04.2019 

№ 141 

Виконком 
міської 

ради 

 

 

62,0 

 

 

62,0 

 

 

 

1
1

,2
 

 

  

5
0

,8
 

 

 

  

 

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

(кошти загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Начальник управління економіки І.В. Солдатова 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 

 

 
04 квітня 2019 року 


