ПАСПОРТ
(загальна характеристика обласної (бюджетної ) цільової програми)
Програми охорони навколишнього природного середовища
на 2021-2027 роки
1. Ініціатор розроблення програми: департамент екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.
2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення Львівської
обласної ради від___________№_____________.
3. Розробник програми: департамент екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації.
4. Співрозробники програми
_________________________________________
5. Відповідальні виконавці програми: департамент екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації.
6. Учасники програми: департамент екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування,
органи місцевих рад, об’єднані територіальні громади, спеціальні адміністрації
регіональних ландшафтних парків, підприємства, установи, організації та ін.
7. Термін реалізації програми: 2021 – 2027 роки.
8. Номер та назва завдань Стратегії розвитку Львівської області на 20212027 роки, яким відповідає програма: cтратегічна ціль 4 «Чисте довкілля».
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн, всього: 74958,0 тис. гривень, у тому числі:
на 2021 рік – 74958,0 тис. гривень;
на 2022-2027 роки – визначається щорічно при затвердженні державного,
обласного та інших місцевих бюджетів чи при внесенні змін до показників
бюджетів.
9.1. Кошти обласного бюджету: 30358,0 тис. гривень; кошти інших джерел:
39000,0 тис. гривень – державний бюджет, 5800,0 тис. гривень – місцеві
бюджети;
на 2022-2027 роки – визначається щорічно при затвердженні державного,
обласного та інших місцевих бюджетів чи при внесенні змін до показників
бюджетів.
Директор департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації
тел.: 238 73 83

Р. ГРЕЧАНИК

ПРОГРАМА
охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2027 роки
(далі – Програма)
Відповідність стратегічним, оперативним цілям та завданням
Стратегії розвитку Львівської області на 2021-2027 роки
Мета, напрями та завдання Програми відповідають стратегічній
цілі 4 «Чисте довкілля» Стратегії розвитку Львівської області на 20212027 роки та оперативним цілям:
4.1. Запобігання забрудненню водних ресурсів та атмосферного повітря;
4.2. Формування екологічної свідомості населення та комплексної системи
поводження з відходами;
4.3. Збереження біорізноманіття та розвиток природоохоронних територій.
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Збереження та охорона навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими
питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку
області, що прямо чи опосередковано стосується кожної людини й обумовлює
актуальність впровадження принципів і засад сталого розвитку, який
задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх
поколінь реалізувати свої потреби.
Сьогоднішня екологічна ситуація у Львівській області зумовлена як
проблемами, які виникли десятки років тому, так і сучасними. Значною мірою
стан довкілля Львівської області спричинений методами ведення сільського та
лісового господарства, впливом промислових підприємств, наслідками
функціонування об’єктів муніципальної інфраструктури населених пунктів.
Серед екологічних проблем області, які підлягають вирішенню в
перспективі, слід виділити:
1) забруднення поверхневих вод унаслідок скидання неочищених або
недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд,
фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем,
недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту й реконструкції;
2) недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність підприємств
переробки відходів та обладнаних належним чином полігонів для захоронення
відходів і, як наслідок, забруднення території (земель, лісів, водоохоронних зон
водних об’єктів) промисловими та побутовими відходами;
3) забруднення атмосферного повітря;
4) виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття;
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Мета Програми
Основною метою Програми є реалізація екологічної політики, спрямованої
на стабілізацію та поліпшення екологічної ситуації на території області,
створення належних умов для досягнення безпечного для життя населення
стану навколишнього природного середовища, а також забезпечення реалізації
на обласному рівні організаційно-технічних і фінансово-економічних заходів,
націлених на забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків.
Досягнення мети Програми потребує спрямування дій органів державної
влади, органів 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,
просвітницької діяльності й екологічної обізнаності населення.
Відповідальні виконавці
Відповідальними виконавцями Програми визначено:
- департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної
державної адміністрації;
- органи місцевого самоврядування;
- органи місцевої влади;
- об’єднані територіальні громади;
- інших замовників заходів, що визначені в переліку природоохоронних
заходів;
- спеціальні адміністрації регіональних ландшафтних парків.
Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання
бюджетних коштів та результативних показників
Основні напрями та головні завдання:
1) зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених
стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод
басейнів рік Дністер, Західний Буг, Сян, Дніпро та ін.;
2) вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним
збором, зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих
побутових, промислових і небезпечних відходів;
3) охорона атмосферного повітря;
4) охорона і раціональне використання земель;
5) розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття;
6) організація системи екологічного моніторингу та інформаційного
забезпечення природоохоронної діяльності;
7) формування екологічної свідомості населення;
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8) стабілізація екологічної рівноваги внаслідок діяльності гірничо-хімічних
підприємств Львівщини;
9) розвиток та поглиблення міжнародного співробітництва в
природоохоронній сфері;
10) забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків.
Інформація щодо результативних показників Програми наведена в додатку
Перелік завдань, заходів та показників Програми затверджуються на сесії
обласної ради щорічно після затвердження обласного бюджету на відповідний
рік чи при внесенні змін до показників бюджетів.
Шляхи реалізації Програми
Вирішення екологічних проблем регіону передбачається шляхом
реалізації таких заходів:
- будівництво чи реконструкція споруд для очищення стічних вод, системи
роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;
- проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для
боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм;
- будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих
побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та
переробки промислових, побутових і небезпечних відходів;
- рекультивація порушених земель і територій полігонів твердих
побутових відходів (сміттєзвалищ);
- проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій,
сільськогосподарських угідь та інших об’єктів, будівництво (реконструкція)
гідротехнічних, берегоукріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд;
- використання методів та впровадження технологій, що забезпечують
запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів
забруднення атмосферного повітря;
- реалізація заходів із розвитку та розширення територій природнозаповідного фонду;
- проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи
пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природнозаповідного фонду;
- здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних
ресурсів;
- організація моніторингу навколишнього природного середовища;
- організація і здійснення робіт з екологічної освіти, проведення науковопрактичних конференцій, семінарів та інших заходів щодо пропаганди
екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;
- рекультивація порушених земель внаслідок проведення гірничих робіт в
зоні діяльності гірничо-хімічних підприємств Львівської області;
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- забезпечення міжнародної діяльності природоохоронного спрямування та
участь у заходах як сторони міжнародних двосторонніх та багатосторонніх
угод;
- утримання спеціальних адміністрацій регіональних ландшафтних парків
«Верхньодністровські Бескиди», «Надсянський», «Равське Розточчя» та
«Стільське Горбогір’я».
Механізм реалізації завдань і заходів Програми
Пріоритети екологічної політики визначаються з огляду на реальний
екологічний стан території регіону з урахуванням щорічних фактичних
можливостей видатків обласного бюджету.
Завдання Програми реалізуються шляхом виконання природоохоронних
заходів. Перелік природоохоронних заходів щодо реалізації Програми
формується відповідно до умов, які визначені Положенням про порядок
планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища.
Критерії відбору об’єктів для їх реалізації за кошти обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища в рамках Програми:
1) захід реалізується за кошти державного бюджету;
2) захід виконується в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги;
3) високий ступінь готовності об’єкта (робіт) до проведення заходу;
4) спрямування коштів з місцевого бюджету та інших джерел, не
заборонених чинним законодавством, на реалізацію екологічного заходу в
обсязі не менше 20% від обсягу передбаченої субвенції з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища;
5) наявність затвердженої в установленому порядку проєктно-кошторисної
документації та експертного звіту.
Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у
відповідному році, щорічно затверджується рішенням обласної ради як додаток
до Програми (додаток 3).
Регіональні ландшафтні парки «Надсянський», «Равське Розточчя»,
«Верхньодністровські Бескиди» та «Стільське Горбогір’я» є бюджетними,
неприбутковими,
природоохоронними,
рекреаційними
установами
регіонального значення. Спеціальні адміністрації регіональних ландшафтних
парків забезпечують упродовж року діяльність природоохоронних об’єктів
відповідно до затверджених статутів організацій.
Фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до
законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі
5

обласного бюджету, державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел,
не заборонених чинним законодавством.
Загальний обсяг фінансування Програми на 2021 рік становить
74958,0 тис. гривень, у тому числі: кошти обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету –
30358,0 тис. гривень, Державного бюджету України – 39000,0 тис. гривень,
місцевих бюджетів – 5600,0 тис. гривень.
Фінансування утримання спеціальних адміністрацій регіональних
ландшафтних парків здійснюється за рахунок коштів загального фонду
обласного бюджету, а також власних надходжень бюджетних установ та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяг фінансування
утримання спеціальних адміністрації регіональних ландшафтних парків
визначається щорічно при затвердженні обласного бюджету з урахуванням
можливих змін у штатному розписі, обсягів фонду заробітної плати та
прогнозу рівня інфляції на кожний бюджетний рік.
На 2022-2027 роки обсяг та джерела фінансування будуть визначатися
щорічно при затвердженні державного, обласного та інших місцевих бюджетів
на відповідний рік чи при внесенні змін до показників бюджетів (додаток 1).
Контроль за станом виконання Програми
Координацію та контроль за станом виконання Програми здійснює
департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації – головний
розпорядник коштів.
Замовники заходів – відповідальні виконавці Програми – щотижнево (з
наростаючим підсумком) подають до департаменту екології та природних
ресурсів облдержадміністрації інформацію про стан виконання заходів
Програми.
Спеціальні адміністрації регіональних ландшафтних парків щомісяця до
15 та 30 чисел (з наростаючим підсумком) звітують перед департаментом
екології та природних ресурсів облдержадміністрації про стан виконання
основних завдань діяльності парків і використання бюджетних призначень
на природоохоронні заходи.
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
щоквартально (з наростаючим підсумком), до 25 числа наступного місяця після
звітного
періоду,
надає
департаменту
економічної
політики
облдержадміністрації та Львівській обласній раді звіт про стан виконання
Програми.
Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається
на розпорядників коштів, замовників заходів і виконавців робіт.
Директор департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації

Р. ГРЕЧАНИК
6

Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми охорони навколишнього природного середовища Львівської області
на 2021-2027 роки

2021 рік

2022 рік*

2023 рік*

2024 рік*

2025 рік*

2026 рік*

2027 рік*

74958,0

80500,0*

84000,0*

84500,0*

85800,0*

85800,0*

85800,0*

тис. грн
Усього витрат на
виконання
Програми
581358,0

Обласний бюджет (спеціальний
та загальний фонди)
Державний бюджет

30358,0

31700,0*

33000,0*

33500,0*

34000,0*

34000,0*

34000,0*

230558,0

39000,0

43000,0*

45000,0*

45000,0*

45700,0*

45700,0*

45700,0*

309100,0

Місцеві бюджети

5600,0

5800,0*

6000,0*

6000,0*

6100,0*

6100,0*

6100,0*

41700,0

Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
Усього

* обсяги фінансових призначень на 2021-2027 роки будуть щорічно визначатися при затвердженні державного, обласного та інших місцевих
бюджетів на відповідний рік.

Директор департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації

Р. ГРЕЧАНИК

7

Додаток 2
до Програми
Перелік завдань, заходів та показників обласної (бюджетної) цільової програми
Програма охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2021-2027 роки
№
з/п

Назва завдання

Перелік заходів
завдання

Показники виконання заходу,
один. виміру

Виконавець
заходу,
показника

Джерело
фінансува
ння

Очікуваний результат

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети

Збільшення відсотка
територій природнозаповідного фонду,
збереження, відтворення і
раціональне використання
ландшафтів з типовими та
унікальними природними
комплексами, що мають для
області важливе
природоохоронне,
екологічне, естетичне,
освітнє та рекреаційне
значення

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети,
інші кошти

Збереження флористичного
та фауністичного
різноманіття, запобігання
знищенню чи
пошкодженню природних
комплексів території
природно заповідного
фонду, розвиток
туристичної інфраструктури
та привабливості для
відвідувачів, підвищення
рівня екологічної свідомості

2021 рік

Реалізація заходів із
розвитку та
розширення територій
природно-заповідного
фонду

1

Розвиток природнозаповідного фонду,
збереження
біологічного та
ландшафтного
різноманіття

Проведення заходів,
спрямованих на
запобігання знищенню
чи пошкодженню
природних комплексів
територій та об’єктів
природно-заповідного
фонду

затрат
обсяг витрат на реалізацію заходів із розвитку та
розширення територій природно-заповідного
фонду, тис. грн
продукту
кількість об’єктів та територій природнозаповідного фонду, на яких реалізовано заходи, од.
ефективності
середні витрати на реалізацію заходів із розвитку
та розширення територій природно-заповідного
фонду, тис. грн / од.
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на проведення заходів, спрямованих
на запобігання знищенню чи пошкодженню
природних комплексів територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, тис. грн
продукту
кількість територій та об’єктів природнозаповідного фонду на яких реалізовано заходи, од.
ефективності
середні витрати на проведення заходів,
спрямованих на запобігання знищенню чи
пошкодженню природних комплексів територій та
об’єктів природно-заповідного фонду,
тис. грн. / од.

Департамент
екології та
природних
ресурсів, установи
природнозаповідного фонду

Установи
природнозаповідного
фонду, органи
місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади, інші
замовники заходів

8

мешканців, покращення
умов відпочинку населення
та заохочення туристів

якості
ступінь готовності заходів, %

Здійснення заходів,
пов’язаних із
відтворенням та
охороною природних
ресурсів

2

Екологопросвітницька
діяльність

Організація і
здійснення робіт з
екологічної освіти,
проведення науковопрактичних
конференцій, семінарів
та інших заходів щодо
пропаганди
екологічних знань,
видання поліграфічної
продукції з екологічної
тематики

затрат
обсяг витрат на здійснення заходів, пов’язаних із
відтворенням та охороною природних ресурсів,
тис. грн
продукту
кількість заходів, пов’язаних із відтворенням та
охороною природних ресурсів, од.
ефективності
середні витрати на здійснення заходів, пов’язаних
із відтворенням та охороною природних ресурсів,
тис. грн / од.
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на проведення заходів з екологічної
освіти, проведення науково-практичних
конференцій і семінарів та інших заходів щодо
пропаганди екологічних знань, видання
поліграфічної продукції з екологічної тематики,
тис. грн
продукту
кількість заходів з екологічної освіти, проведення
науково-практичних конференцій і семінарів та
інших заходів щодо пропаганди екологічних знань,
видання поліграфічної продукції з екологічної
тематики, од.
ефективності
середні витрати на проведення заходів з
екологічної освіти, проведення науковопрактичних конференцій і семінарів та інших
заходів щодо пропаганди екологічних знань,
видання поліграфічної продукції з екологічної
тематики, тис. грн / од.

Природоохоронні
установи та
організації, органи
місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади, інші
замовники заходів

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети,
інші кошти

Охорона, збереження,
відтворення та раціональне
використання природних
рослинних і тваринних
ресурсів

Департамент
екології та
природних
ресурсів, інші
замовники заходів

Обласний
фонд
ОНПС,
місцеві
бюджети,
інші кошти

Пропаганда екологічних
знань, розвиток
екологічного мислення,
свідомості і навичок,
формування екологічної
культури окремих осіб і
суспільства загалом

9

3
Зменшення обсягів
скидання неочищених
та недостатньо
очищених стоків у
водні об’єкти та
поліпшення
екологічного стану
поверхневих вод
басейнів рік Дністер,
Західний Буг, Сян,
Дніпро та ін.

Будівництво,
реконструкція споруд
для очищення стічних
вод, системи
роздільної каналізації,
каналізаційних мереж і
споруд на них

Проведення заходів
щодо відновлення і
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
річок, а також заходів
для боротьби з
шкідливою дією вод;
благоустрій водойм

якості
ступінь готовності заходів з екологічної освіти,
проведення науково-практичних конференцій і
семінарів та інших заходів щодо пропаганди
екологічних знань, видання поліграфічної
продукції з екологічної тематики, %
затрат
обсяг витрат на будівництво, реконструкцію
споруд для очищення стічних вод, системи
роздільної каналізації, каналізаційних мереж і
споруд на них, тис. грн
продукту
кількість об’єктів будівництва, реконструкції
споруд для очищення стічних вод, системи
роздільної каналізації, каналізаційних мереж і
споруд на них, од.
ефективності
середні витрати на будівництво, реконструкцію
споруд для очищення стічних вод, системи
роздільної каналізації, каналізаційних мереж і
споруд на них , тис. грн / од.
якості
ступінь готовності заходів з будівництва,
реконструкції споруд для очищення стічних вод,
системи роздільної каналізації, каналізаційних
мереж і споруд на них, %
затрат
обсяг витрат на проведення заходів щодо
благоустрою водойм, тис. грн
продукту
кількість водойм, на який проведено заходи з
благоустрою, од.
ефективності
середні витрати на проведення благоустрою
водойми, тис. грн / од.

Органи місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади, інші
замовники заходів

Органи місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети,
інші кошти

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети

Забезпечення необхідних
нормативних показників
очищення стічних вод,
зменшення обсягів
скидання неочищених та
недостатньо очищених
стоків у водні об’єкти,
ліквідації забруднення
поверхневих вод

Відновлення гідрологічного
режиму та санітарного
стану річок для збільшення
пропускної здатності та
пониження рівня води на

якості
ступінь готовності заходів щодо благоустрою
водойм, %
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4

Вирішення
основних проблем,
пов’язаних з
екологічно
безпечним збором,
зберіганням,
утилізацією,
переробкою та
захороненням
твердих побутових,
промислових та
небезпечних
відходів

Будівництво,
реконструкція та
облаштування
полігонів твердих
побутових відходів,
здійснення заходів
щодо мінімізації,
утилізації та
переробки
промислових,
побутових і
небезпечних
відходів

Рекультивація
порушених земель і
територій полігонів
твердих побутових
відходів
(сміттєзвалищ)

5

Охорона і
раціональне
використання земель

Проведення заходів із
захисту від
підтоплення і
затоплення територій,
сільськогосподарських угідь та ін.
об’єктів, будівництво
(реконструкція)
гідротехнічних,
берегозакріплювальних, протизсувних,
протиобвальних
споруд

затрат
обсяг витрат на будівництво, реконструкцію та
облаштування полігонів твердих побутових
відходів, тис. грн
продукту
кількість проведених заходів, од.
ефективності
середні витрати на будівництво, реконструкцію
та облаштування полігонів твердих побутових
відходів, тис. грн / од.
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на проведення рекультивації
порушених земель та територій полігонів ТПВ,
тис. грн
продукту
площа рекультивованих територій, га
ефективності
середні витрати на проведення рекультивації
порушених земель та територій полігонів ТПВ,
тис. грн / га
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на проведення заходів із захисту від
підтоплення і затоплення територій,
сільськогосподарських угідь та ін. об’єктів,
тис. грн
продукту
кількість населених пунктів, на територіях яких
проведено заходи із захисту від підтоплення і
затоплення територій, сільськогосподарських угідь
та ін. об’єктів, од.
ефективності
середні витрати на проведення заходів із захисту
від підтоплення і затоплення територій,
сільськогосподарських угідь та ін. об’єктів,
тис. грн / од.

Органи
місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади, інші
замовники
заходів

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети,
інші кошти

Мінімізація утворення
твердих побутових
відходів і зменшення їх
негативного впливу на
здоров’я людей та
навколишнє природне
середовище, створення
умов, що сприятимуть
забезпеченню утилізації,
знешкодженню й
захороненню твердих
побутових відходів

Органи місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади, інші
замовники заходів

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети,
інші кошти

Мінімізація негативного
впливу на довкілля,
зменшення викидів
шкідливих речовин в
атмосферне повітря,
припинення забруднення
підземних вод та ґрунтів,
подальше використання
відпрацьованих ділянок

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети

Укріплення берегів,
збільшення пропускної
здатності притоків річок,
каналів для пониження
рівня води, захисту від
підтоплення та затоплення
сільськогосподарських
угідь, садиб мешканців, ін.
об’єктів, забезпечення
ефективного використання
земель, відновлення флори
та фауни

Органи місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади
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6

Охорона
атмосферного повітря

Використання методів
та впровадження
технологій, що
забезпечують
запобігання
виникнення, зниження
рівня впливу чи
усунення факторів
забруднення
атмосферного повітря.
Створення пунктів
контролю і
спостереження за
забрудненням
атмосферного повітря

7

Розвиток та
поглиблення
міжнародного
співробітництва в
природоохоронній
сфері

Забезпечення
міжнародної діяльності
природоохоронного
спрямування та участь
у заходах як сторони
міжнародних
двосторонніх та
багатосторонніх угод

8

Стабілізація
екологічної рівноваги
внаслідок діяльності
гірничо-хімічних
підприємств
Львівщини

Рекультивація
порушених земель
внаслідок проведення
гірничих робіт в зоні
діяльності гірничохімічних підприємств
Львівської області

якості
ступінь готовності заходів із захисту від
підтоплення і затоплення територій,
сільськогосподарських угідь та ін. об’єктів, %
затрат
обсяг витрат на використання методів та
впровадження технологій, що забезпечують
запобігання виникненню, зниження рівня впливу
чи усунення факторів забруднення атмосферного
повітря, тис. грн
продукту
кількість проведених заходів, од.
ефективності
середні витрати на використання методів та
впровадження технологій, що забезпечують
запобігання виникнення, зниження рівня впливу
чи усунення факторів забруднення атмосферного
повітря, тис. грн / од.
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на забезпечення участі міжнародних
природоохоронних організацій із залученням
коштів міжнародної технічної допомоги та
іноземних інвестицій, тис. грн
продукту
кількість проведених заходів, од.
ефективності
середні витрати на проведення одного заходу,
тис. грн / од.
якості
ступінь готовності заходів, %
затрат
обсяг витрат на проведення заходів, тис. грн
продукту
кількість проведених заходів, од.
ефективності
середні витрати на виконання заходів, тис. грн/од.
якості
ступінь готовності заходів, %

Департамент
екології та
природних
ресурсів, органи
місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади, інші
замовники
заходів
Департамент
екології та
природних
ресурсів, органи
місцевого
самоврядування,
органи місцевої
влади, об’єднані
територіальні
громади, інші
замовники заходів

Гірничо-хімічні
підприємства

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети,
інші кошти

Зменшення викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, у
тому числі парникових
газів від стаціонарних
джерел забруднення

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет,
місцеві
бюджети,
інші кошти

Залучення коштів
міжнародної технічної
допомоги на здійснення
природоохоронних заходів
в області

Обласний
фонд
ОНПС,
державний
бюджет

Приведення порушеної
території до первинного
стану, проведення
рекультивації забруднених
земель, попередження
забруднення ґрунтів,
атмосфери, ліквідація скиду
забруднених вод у річки
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Забезпечення
діяльності
регіональних
ландшафтних парків

Утримання
спеціальних
адміністрацій
регіональних
ландшафтних парків
"Верхньодністровські
Бескиди",
"Надсянський",
"Равське Розточчя",
"Стільське Горбогір’я"

затрат
1) обсяг витрат на утримання регіональних
ландшафтних парків, тис. грн;
2.)кількість установ регіональних ландшафтних
парків, од.;
3) кількість штатних одиниць, од.
продукту
кількість проведених заходів виробничоорганізаційного характеру, наукової, рекреаційної
та еколого-просвітницької діяльності, од.
ефективності
проведення заходів з екологічної освіти,
пропаганда екологічних знань, створення
рекреаційної інфраструктури, реалізація заходів,
спрямованих на охорону природних комплексів
парків
Якості
динаміка проведення заходів виробничоорганізаційного характеру, наукової, рекреаційної
та еколого-просвітницької діяльності, %

Директор департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації

Спеціальні
адміністрації
регіональних
ландшафтних
парків

Обласний
бюджет,
власні
надходжен
ня установ

Підвищення рівня та якості
екологічних знань, розвиток
екологічного мислення,
формування екологічної
культури. Створення умов
для рекреаційної діяльності
в природних умовах.
Збереження природних
комплексів

Р. ГРЕЧАНИК
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