
ПРОЕКТ  

 

У  К  Р  А  Ї  Н  А 
РІВНЕНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА 

Сьоме скликання 
(Сьома сесія) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від ____ _____________ 20____ року                                №______ 

 

Про внесення змін до Програми 

розвитку природно-заповідного фонду 

та формування регіональної екологічної 

мережі Рівненської області на 2010-2020 

роки  

 

З метою здійснення ефективного фінансово-економічного забезпечення 

реалізації заходів Програми розвитку природно-заповідного фонду та 

формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на                    

2010-2020 роки, відповідно до Законів України „Про охорону навколишнього 

природного середовища”, „Про природно-заповідний фонд України”, „Про 

екологічну мережу України”, керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, за погодженням з 

постійними комісіями та президією обласної ради, обласна рада 
 

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити схвалені розпорядженням голови облдержадміністрації              

від 18 травня 2016 року №266 зміни до Програми розвитку природно-

заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської 

області на 2010-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної 

ради від 25 вересня 2009 року № 1330, зі змінами від 11 березня 2015 року        

№ 1556, що додаються. 

2. Обласній державній адміністрації забезпечити організацію та виконання 

заходів Програми з урахуванням змін. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної 

ради з питань бюджету, фінансів та податків (Благодир Ю.А.), з питань 

екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (Валявка В.Я.). 

 

Голова ради                                                                                О.В. Корнійчук 
 

Проект рішення підготовлений департаментом екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації. 
 
Директор департаменту                                     В.В.Захарчук 



Аркуш погодження до рішення Рівненської обласної ради 

від  __________________2016 року №____ 
 

«Про внесення змін до Програми розвитку природно-заповідного фонду та 

формування регіональної екологічної мережі Рівненської області 

на 2010-2020 роки » 

 

Рішення підготував : 

 

Директор департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації  
 

В.В.Захарчук 
 

П О Г О Д Ж Е Н О : 

 

Перший заступник голови обласної ради 
 

 

М.М. Драганчук  

Перший заступник голови 

облдержадміністрації 
 

 

Ю.Ю. Приварський 

Заступник голови обласної ради 
 

О.А. Бучинський  

Керуючий справами виконавчого апарату 

обласної ради – керівник секретаріату 
 

 

Б.Є. Сологуб 

Заступник голови постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету, фінансів та податків 
 

 

Ю.А. Благодир 

Директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

 

 

Л.А. Біляк 

Голова постійної комісії обласної ради з 

питань екології, природокористування, охорони 

навколишнього середовища та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи 
 

 

 

 

В.Я. Валявка 

Начальник організаційного відділу 

виконавчого апарату обласної ради  
 

 

Т.В.Тумилович 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

та кадрової роботи виконавчого апарату 

обласної ради  
 

 

 

Б.А.Гречко 

Начальник відділу контролю та інформаційно-

аналітичної роботи виконавчого апарату 

обласної ради  
 

 

 

І.М.Бовсунюк 

Консультант відділу документообігу та роботи зі 

зверненнями громадян виконавчого апарату 

обласної ради 

 

 

Л.Р.Желінська 



С х в а л е н о 

розпорядження 

голови облдержадміністрації 

від 18 травня 2016 року 

№ 266 

 З а т в е р д ж е н о 

Рішення Рівненської обласної ради  

від______________________        

№ _____ 

 

Зміни до Програми розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі  

Рівненської області на 2010 – 2020 роки 

У таблиці 5 „Напрями діяльності та заходи щодо реалізації програми розвитку природно-заповідного фонду та 

формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010 – 2020 роки ”: 

1. Пункт 4.1 розділу 4 „Інвентаризація природно-заповідних об’єктів Рівненської області” викласти в такій редакції: 

 

№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання). Перелік 

заходів програми 

Відповідальні 

виконавці 

Строк 

вико-

нання 

Джерела 

фінансу-

вання  

Всього, 

тис. 

гривень 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень Очікуваний 

результат 2010 2011 2012 2013 -

2014 

2015 -

2017 

2018 -

2020 

„4.1. Виконання заходу, 
спрямованого на 

запобігання 
знищенню чи 
пошкодженню 

територій та об’єктів 
природно-

заповідного фонду 
Рівненської області 

шляхом 
запровадження 

геоінформаційної 
системи банку даних 

кадастрової 
інформації та 

сворення цифрової 
карти 

Департамент 

екології та 

природних 

ресурсів 

Рівненської 

обласної 

державної 

адміністрації 

2015 -

2017 

Обласний  

природо-

охорон-

ний фонд 

150,0  - - - - 150,0 - Збереження 

природних 

комплексів 

територій та 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду області” 



2. Пункт 7.7 розділу 7 „Розширення та розвиток мережі регіональних ландшафтних парків Рівненщини” викласти в 

такій редакції: 
 

№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання). Перелік 

заходів програми 

Відповідальні 

виконавці 

Строк 

вико-

нання 

Джерела 

фінансу-

вання  

Всього, 

тис. 

гривень 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гривень Очікуваний 

результат 2010 2011 2012 2013 -

2014 

2015 -

2017 

2018 -

2020 

„7.7. Створення 
інфраструктури для 

розвитку 
екологічного 

туризму в 
проектованому 
національному 

природному парку 
„Нобельський”, 

Зарічненський район 

Зарічненська 

районна 

державна 

адміністрація, 

управління 

культури і 

туризму 

облдерж-

адміністрації 

2015 -

2017 

Обласний  

та місцеві 

природо-

охоронні 

фонди 

20,0  - - - - 20,0 

в т.ч.: 

2015 р.- 

0,0; 

2016 р.- 

0,0; 

2017 р.-

20,0 

- Створення та 

поліпшення 

рекреаційних 

умов 

національного 

природного 

парку” 


