
Про хід виконання обласної програми охорони навколишнього природного 

середовища в Житомирській області за 2018 рік 

         

Основною метою програми є реалізація державної екологічної політики, 

спрямованої на поліпшення стану навколишнього природного середовища в 

області, забезпечення сталого розвитку та екологічної безпеки території, 

підвищення стандартів якості природних об’єктів до європейського рівня, 

екологічно збалансованого використання та відтворення природних ресурсів, 

концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, організації і 

виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища. 

Актуальність Програми обумовлена як внутрішніми, характерними для 

області соціально-економічними і екологічними умовами, так і національними 

зобов'язаннями. В Програмі міститься комплекс заходів по вирішенню 

пріоритетних завдань у сфері охорони природи і забезпеченню раціонального 

природокористування на території області. 

Досягнення мети Програми потребує спрямування дій органів державної 

влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, організацій, 

установ, та підприємств області всіх форм власності на реалізацію 

пріоритетних напрямів діяльності у сфері ефективного природокористування, 

дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 З метою реалізації державної політики України у галузі охорони довкілля, 

активізації роботи по здійсненню природоохоронних заходів та визначення 

пріоритетних напрямків з охорони навколишнього природного середовища в 

області розроблена і затверджена рішенням Житомирської обласної ради від 

21.12.17 № 880 обласна на Програма охорони навколишнього природного 

середовища на 2018 – 2022 роки.  

Головними розпорядниками коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища в 2018 році є управління екології та 

природних ресурсів та департамент регіонального розвитку 

облдержадміністрації. 

У відповідності до затвердженого рішенням обласної ради кошторису 

витрат обласного фонду ОНПС на 2018 рік передбачено виконання заходів з 

природоохоронної діяльності на загальну суму 19430,38 тис.грн, в т.ч. кошти 

субвенцій із міст та районів – 2144,9 тис.грн..  

 За 2018 рік, управлінням екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації,  як розпорядником коштів, виконано природоохоронних 

заходів на загальну суму  4101,9 тис.грн. що становить 62,3% від запланованих , 

в т.ч за рахунок коштів  обласного фонду ОНПС профінансовано заходів на 

суму 3403,8 тис. грн., та  за рахунок субвенцій із міст та районів на суму      

698,1 тис.грн..  

Завершені роботи по реконструкції очисних споруд каналізації                  

КП «Черняхів - Добробут» по вул. Індустріальній в смт Черняхів Житомирської 

області. Будівельні роботи  по об’єкту виконані на загальну суму –                  

218,7  тис.грн., в т.ч. пусконалагоджувальні роботи 48,8 тис.грн., за рахунок 

місцевого бюджету 66,5 тис.грн..  

Виконані роботи по реконструкції та технічному переобладнанні очисних 

споруд господарсько-побутових стічних вод  у м. Овруч  на 96,8 % від загальної 



кошторисної вартості будівництва. В 2018 році освоєно фінансування робіт  на 

загальну суму 221,5 тис.грн., в т.ч. за рахунок місцевого бюджету 35,0 тис.грн.. 

Продовжено будівництво очисних споруд  каналізації в   м. Андрушівка.  

В серпні 2018 року на веб-порталі Уповноваженого органу було розміщено 

оголошення про проведення  відкритих торгів через електронну систему 

закупівель (zakupki.prom.ua), в результаті визначено переможця, генерального 

підрядника.  

Кошторисна вартість будівельних робіт по результатам торгів визначна в 

сумі 2271,02 тис.грн. Для виконання будівельних робіт в 2018 році, за рахунок 

обласного  фонду, перераховано підрядчику кошти в сумі 1279,1 тис.грн.,          

в т.ч. за рахунок місцевого бюджету 596,6 тис.грн.. 

Також були профінансовані 2 науково-дослідні роботи на загальну суму   

230,0 тис.грн..  

Завершена науково дослідна робота  з «Розроблення технології щодо 

забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації 

(переробки) відходів підприємств каменеобробної галузі (будівництво  

виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з відходів 

виробництва) с. Стрижівка, Коростишівського району»  на суму 150,0 тис.грн..  

В результаті науково-дослідної роботи розроблені концептуальні 

технологічні рішення з транспортування, складування та накопичення бутових 

відходів, шламів. Надані технологічні пропозиції щодо виготовлення 

полістиролбетонних блоків. 

Крім того виконано  науково дослідну роботу  з  «Розроблення проектів 

створення об’єктів природно-заповідного фонду». Проведено аналізи 

картографічних, таксаційних, літературних матеріалів по території 

Житомирської області з метою виділення перспективних для заповідання 

природних об’єктів Житомирської області, на що спрямовано  80,0 тис.грн.. 

Кошторисом витрат обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища на 2018 рік, виділено 185,0 тис. грн. на виконання 

заходу з  біологічної меліорації на  водосховищі «Житомирське» шляхом 

вселення рослиноїдних риб. 

Житомирською обласною державною адміністрацією разом з 

управлінням екології та природних ресурсів Житомирської 

облдержадміністрації та управлінням державного агентства рибного 

господарства  в  Житомирській області 8 листопада 2018 року проведено захід з  

біологічної  меліорації на  водосховищі «Житомирське» шляхом вселення 

гідробіонтів (рослиноїдних риб). 

 В результаті проведення даного заходу було вселено 6,8 т. гідробіонтів 

(рослиноїдних видів риб - білий амур та товстолоб) на загальну суму             

185,0 тис.грн.. 

Для забезпечення навчального процесу дидактичним, роздатковим 

матеріалом та наочними посібниками, згідно заявок, для дошкільних 

навчальних закладів № 27, № 35, № 49,  КНЗ "Житомирська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат"  Житомирської обласної ради, Баранівської 

гімназії, КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської 

обласної ради управлінням екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації були придбані наочні посібники з природоохоронної 

тематики на загальну суму 22,1 тис.грн..   



Для проведення екологічного квесту «Захисник природи», забезпечення 

навчально-освітнього процесу  образотворчого мистецтва в дошкільних 

закладах та закладах освіти були придбані та передані канцелярські товари  на 

загальну суму 19,2 тис.грн.  

Для зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних закладів та 

закладів освіти  м. Житомира та Житомирської області  в  2018 році спрямовані 

кошти в сумі 75,8 тис.грн.. 

Зокрема, управлінням екології та  природних ресурсів Житомирської 

облдержадміністрації на веб-порталі Уповноваженого органу через електронну 

систему закупівель (zakupki.prom.ua)  була проведена допорогова закупівля на 

придбання для КНЗ "Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат"  

Житомирської обласної ради та дошкільного навчального закладу № 49 

багатофункціонального принтера на суму 7,9 тис.грн. та проекторів в кількості 

–     2 шт. на загальну суму 29,6 тис.грн.. 

Для зміцнення матеріально-технічної бази КЗПО «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради були виділені кошти на 

придбання великих кліток для птахів в кількості 2 шт. та тераріума для плазунів  

на загальну суму 24,9 тис.грн.. Придбано та передано екран настінний  на суму             

4,8 тис.грн..  

Для проведення досліджень навколишнього природного середовища 

управлінням екології та природних ресурсів  придбано та передано комплект 

лабораторного приладдя «Еко-знайка» на суму 8,6 тис.грн.. 

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації 

перераховані кошти як субвенція з місцевого бюджету  на здійснення 

наступних природоохоронних заходів: 

-  на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану  річки  Крошенка  Житомирській міській раді перераховано - 

1500,0 тис.грн..  На виконання заходу в 2018 році освоєно коштів на 78,7 % що 

складає 1180,2 тис.грн; 

- на проектування та будівництво протиерозійних, гідротехнічних споруд 

Овруцькій ОТГ  перераховано - 590,3 тис.грн.  

- на придбання  обладнання для збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових відходів Олевській міській раді  

перераховано – 80,0 тис.грн.. 

За 2018 рік, департаментом регіонального розвитку облдержадміністрації, 

як розпорядником коштів, виконано природоохоронних заходів на загальну 

суму  6565,54  тис.грн. що становить 56,97 % від запланованих, в т.ч за рахунок 

коштів  обласного фонду ОНПС профінансовано заходів на суму 4506,8 тис. 

грн., та  за рахунок субвенцій із міст та районів на суму 1029,4 тис.грн..  

Управлінням екології та природних ресурсів проводиться аналіз 

Програми та оптимізація природоохоронних заходів залежно від реальних 

можливостей фінансування, в результаті якого виконання Програми підвищить 

забезпеченість організації додаткових заходів щодо охорони і раціонального 

використання водних ресурсів, атмосферного повітря, земель, рослинного і 

тваринного світу, заходів у сфері поводження з відходами. 

  

Начальник управління                     Оксана РЕВЕНКО 

 


