
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про погодження переліку 
природоохоронних заходів, які 
фінансуватимуться за рахунок коштів 
загального фонду міського бюджету м. 
Львова у 2020 році, та проекту річного 
плану пріоритетного фінансування 
природоохоронних заходів з міського 
фонду охорони навколишнього 
природного середовища у 2020 році 

 
 
Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст. 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні“, керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що 
належать до природоохоронних заходів“, згідно з ухвалою міської ради від 
29.11.2019 № 5984 “Про міський бюджет м. Львова на 2020 рік“, за погодженням 
з постійною комісією екології та природокористування (витяг з протоколу від 
04.03.2020 № 92), з метою підготовки проекту ухвали міської ради про 
затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету м. Львова у 2020 році, та 
річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році виконавчий 
комітет вирішив: 

1. Погодити: 
1.1. Перелік природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок 

коштів загального фонду міського бюджету м. Львова у 2020 році (додаток 1). 
1.2. Проект річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних 

заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 
2020 році (додаток 2). 

2. Схвалити зміни до: 
2.1. Фінансування міського бюджету м. Львова на 2020 рік згідно з 

додатком 3. 
2.2. Розподілу видатків міського бюджету м. Львова на 2020 рік згідно з 

додатком 4. 
3. Управлінню екології та природних ресурсів департаменту 

містобудування подати на розгляд міської ради проект ухвали про затвердження 
переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
загального фонду міського бюджету м. Львова у 2020 році, та річного плану 
пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду 
охорони навколишнього природного середовища у 2020 році. 

 

 



Відповідальний: начальник управління  
екології та природних ресурсів. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
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                   Додаток 1 
 
                    Погоджено 
                 рішенням виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 
 

ПЕРЕЛІК 
природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

загального фонду міського бюджету м. Львова у 2020 році 
 

 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Головний 
розпорядник 

коштів 

План 
фінансування 

(грн.) 

Підстава 

1. Заходи з озеленення м. Львова 
(наповнення та утримання  
клумби на просп. Свободи  
поблизу статуї Матері Божої) 

Галицька районна 
адміністрація 

Галицька районна 
адміністрація 

180 000 Пункт 47 переліку, 
затвердженого 

постановою 
Кабінету Міністрів 

України від 
17.09.1996 № 1147 
(надалі – перелік) 

2. Проведення дезінсекційних заходів 
на території парків 
міста 

Департамент 
містобудування 

 

Департамент 
містобудування 

40 000 Пункт 9 переліку 
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3. Забезпечення екологічно 
безпечного збирання, перевезення 
і зберігання використаних 
батарейок та люмінесцентних 
ламп,  
утилізації люмінесцентних  
ламп та елементів побутового 
обладнання, яке містить ртуть 

Дочірнє 
підприємство 
“Боднарівка“ 
Львівського 

комунального 
підприємства 

“Зелений Львів“ 
 

Департамент 
містобудування 

500 000 Пункт 74-1 переліку 
 

4. Перевезення та передача на 
утилізацію спеціалізованим 
підприємствам зібраних батарейок 
 

Дочірнє 
підприємство 
“Боднарівка“ 
Львівського 

комунального 
підприємства 

“Зелений Львів“ 

Департамент 
містобудування 

320 000 Пункт 74-1 переліку 
 

5. Утримання об’єкта природно-
заповідного фонду (утримання 
тварин, які постраждали від 
діяльності людини і перебувають 
на балансі зоологічного відділу, 
у тому числі закупівля кормів) 

Регіональний 
ландшафтний парк 

“Знесіння“ 

Департамент 
містобудування 

116 000 Пункти 50, 57 
переліку 

6. Постійно діюча зоологічна 
виставка “Дитячий зоопарк“ 

Управління освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Управління освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

251 500 Пункт 80 переліку 

7. Підтримка роботи першого у Львові 
екологічного садочка “Зернятко“ 
 

Управління освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Управління освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

82 900 Пункти 80, 81 
переліку 

 

8. Покращання стану пам’ятки Управління освіти Управління освіти 65 000 Пункти 57, 80 
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природи місцевого значення 
“Дендропарк Бенедикта 
Дибовського“ 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

департаменту 
гуманітарної 

політики 

переліку 
 

9. Розроблення проектів створення 
територій і об’єктів природно-
заповідного фонду та організації їх 
територій 

Управління 
земельних ресурсів 

департаменту 
містобудування 

Управління 
земельних ресурсів 

департаменту 
містобудування 

169 600 Пункт 62 переліку 
 
 
 

10. Утримання об’єкта природно-
заповідного фонду (обгрунтування 
зміни меж (розширення) об’єкта 
природно-заповідного фонду – 
парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення 
“Снопківський“ 

Департамент 
містобудування 

 
 

Департамент 
містобудування 

50 000 Пункт 62 переліку 
 

11. Забезпечення функціонування 
пересувної лабораторії КП 
“Адміністративно-технічне 
управління“ у сфері 
природоохоронної діяльності 

Комунальне 
підприємство 

“Адміністративно-
технічне 

управління“ 

Департамент 
містобудування 

625 000 Пункти 78, 83 
переліку 

 Всього: - - 2 400 000 - 

 
 
   Керуючий справами виконкому         М. Литвинюк 
 
    Віза: 
 
   Начальник управління екології  

та природних ресурсів          О. Сладкова 
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                   Додаток 2 
 
                    Погоджено 
                 рішенням виконкому 
                 від _____________ №_____ 
 
 

ПРОЕКТ 
річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів 

з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2020 році 
 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Виконавець Головний 
розпорядник 

коштів 

План 
фінансування 

(грн.) 

Підстава 

1. Заходи щодо відновлення і 
підтримання сприятливого 
гідрологічного та санітарного стану 
річок (очищення витоку русла річки 
Зубра від незаконних 
каналізаційних під’єднань) 

Переможець 
процедури закупівлі 

Сихівська 
районна 

адміністрація 

600 000 Пункт 12 переліку, 
затвердженого 

постановою 
Кабінету Міністрів 

України від 
17.09.1996 № 1147 
(надалі – перелік) 

2. Забезпечення екологічно 
безпечного збирання, перевезення 
і утилізації люмінесцентних ламп 
та елементів побутового 
обладнання, яке містить ртуть 
(утилізація ртутних ламп з закладів 
освіти)  

Управління освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

Управління освіти 
департаменту 
гуманітарної 

політики 

70 000 Пункт 74-1 переліку 
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3. Забезпечення екологічно 
безпечного збирання, перевезення 
і утилізації люмінесцентних ламп 
та елементів побутового  
обладнання, яке містить  
ртуть (утилізація ртутних  
ламп з закладів охорони  
здоров’я) 

Управління 
охорони здоров’я 

департаменту 
гуманітарної 

політики 
 
 

Управління 
охорони здоров’я 

департаменту 
гуманітарної 

політики 
 

30 000 Пункт 74-1 переліку 

4. Утримання об’єкта природно-
заповідного фонду – парку-
пам’ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення 
“Снопківський“ (боротьба з 
поширенням борщівника,  
амброзії та інших інвазійних 
рослин) 

Львівське 
комунальне 

підприємство 
“Зелений Львів“ 

Департамент 
містобудування 

50 000 Пункти 46-1, 57 
переліку 

5. Виготовлення проектної 
документації із землеустрою з 
встановлення меж прибережних 
захисних смуг водних об’єктів у  
м. Львові 

Управління 
земельних ресурсів 

департаменту 
містобудування 

Управління 
земельних ресурсів 

департаменту 
містобудування 

258 000 Пункт 3 переліку 

6. Паспортизація водойм Львова  Переможець 
процедури закупівлі 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

500 000 Пункт 11 переліку 

7. Заходи з озеленення  
на території м. Львова  
(придбання спеціального 
обладнання для ознакування  
та убезпечення винятково  

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

50 000 Пункт 47 переліку 



 

 

8 

цінних дерев, з метою  
створення реєстру) 

8. Надання фахової ветеринарної 
допомоги постраждалим  
диким та екзотичним птахам і 
тваринам у м. Львові 

Регіональний 
ландшафтний парк 

“Знесіння“ 

Департамент 
містобудування 

48 000 
 

Пункти 50, 57 
переліку 

 

9. Вакцинація диких звірів від сказу 
(міські парки) 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

50 000 Пункт 50 переліку 

10. Відеозйомка та монтаж 
промоційних відеороликів  
проти спалювання зелених 
відходів (сухої трави навесні 
і листя восени) та сміття 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

50 000 Пункт 80 переліку 

11. Проведення навчання садівників 
для парків Львова 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

50 000 Пункт 81 переліку 

12. Закупівля спеціальних контейнерів 
для збору невикористаних 
медпрепаратів від мешканців міста  

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

100 000 Пункт 74-1 переліку 

13. Заходи з покращання  
технічного стану джерел, 
розташованих на території  
м. Львова 

Переможець 
процедури закупівлі 

Департамент 
містобудування 

500 000 Пункт 7 переліку 



 

 

9 

14. Наукове обгрунтування  
території і об’єктів природно-
заповідного фонду (необхідне  
для затвердження точних меж) 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

150 000 Пункт 62 переліку 
 

15. Створення онлайн-мапи  
реєстру вуличних дерев Львова 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

50 000 Пункти 46, 47 
переліку 

 
 

16. Проведення оцінки стану  
дерев вздовж мереж 
електротранспорту Львова  
з внесенням до реєстру  
вуличних дерев Львова та 
відображення інформації  
на онлайн-мапі 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

100 000 Пункти 46, 47 
переліку 

 

17. Заходи біологічного захисту 
гіркокаштанів від мінуючої молі на 
експериментальній ділянці 
(територія парку “На Валах“ та  
на просп. Свободи)  

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

50 000 Пункти 46, 47 
переліку 

 
 

18. Видання посібника правил догляду 
за деревами 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

20 000 Пункти 46, 47, 79 
переліку 

 

19. Придбання спеціального 
обладнання для ознакування 
аварійних дерев, які підлягають 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 

15 000 Пункти 44, 47 
переліку 
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видаленню департаменту 
містобудування 

департаменту 
містобудування 

20. Розробка (формування) Плану 
адаптації Львова до зміни клімату 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

120 000 Пункти 77, 78 
переліку 

 

21. Розробка геоботанічних карт для 
парку “Знесіння“ 

Регіональний 
ландшафтний парк 

“Знесіння“ 

Департамент 
містобудування 

30 000 Пункти 46, 57 
переліку 

 

22. Виготовлення проектно-
кошторисної документації  
з покращання технічного  
стану водойми, розташованої  
на вул. І. Величковського 

Шевченківська 
районна 

адміністрація 
 

Шевченківська 
районна 

адміністрація 

130 000 Пункти 9, 78 
переліку 

 

23. Проведення гідрогеологічних 
досліджень та виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
з покращання технічного стану 
водойми, розташованої на вул. 
Сотника В. Панаса 

Шевченківська 
районна 

адміністрація 

Шевченківська 
районна 

адміністрація 

70 000 Пункти 9, 78 
переліку 

 

24. Проведення гідрогеологічних 
досліджень водойми та  
території, прилеглої до вул. 
Замарстинівської, 270 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

100 000 Пункти 9, 78 
переліку 

 

25. Закупівля та висадка великих 
живих ялинок на території  
м. Львова 
 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

150 000 Пункт 47 переліку 
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містобудування містобудування 

26. Проведення дослідження 
вразливості Львова до  
змін клімату (сценарій  
до 2100 року) 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 
 

300 000 Пункт 78 переліку 

27. Виготовлення проектно-
кошторисної документації 
“Реконструкція доріжки  
з боку вулиці Погулянки  
в лісопарку “Погулянка“ 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

Управління екології 
та природних 

ресурсів 
департаменту 

містобудування 

100 000 Пункт 57 переліку 

 Всього: - - 3 741 000 - 

 
 
 
 
 
   Керуючий справами виконкому         М. Литвинюк 
 
 
    Віза: 
 
   Начальник управління екології  

та природних ресурсів          О. Сладкова 



13201100000

(код бюджету)

(грн.)

Всього у тому числі                       

бюджет розвитку

Фінансування бюджету за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 723 000 0 723 000 0

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 723 000 0 723 000 0

208100 На початок періоду 723 000 0 723 000 0

208200 На кінець періоду 0 0 0 0

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора 723 000 0 723 000 0

Фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 723 000 0 723 000 0

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 723 000 0 723 000 0

602100 На початок періоду 723 000 0 723 000 0

602200 На кінець періоду 0 0 0 0

Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 723 000 0 723 000 0

Всього 723 000 0 723 000 0

Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

          Візи:

Директор департаменту фінансової політики О. Іщук

Заступник директора департаменту фінансової 

політики - начальник управління фінансів Л. Римар

                  Додаток 3

рішенням виконкому

від ________________ № ______

Зміни до фінансування міського бюджету м. Львова на 2020 рік

         Схвалено

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний                   

фонд

Спеціальний фонд



13201100000

(код бюджету)

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Департамент містобудування 0 0 0 0 0 628 000 0 628 000 0 0 0 628 000

0210000 Департамент містобудування

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0 0 0 0 628 000 0 628 000 0 0 0 628 000

2800000 Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування 0 0 0 0 0 -1 063 000 0 -1 321 000 0 0 258 000 -1 063 000

2810000 Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування

2818340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0 0 0 0 -1 063 000 0 -1 321 000 0 0 258 000 -1 063 000

3600000 Управління земельних ресурсів 0 0 0 0 0 258 000 0 258 000 0 0 0 258 000

3610000 Управління земельних ресурсів

3618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0 0 0 0 258 000 0 258 000 0 0 0 258 000

0600000 Управління освіти 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000

0610000 Управління освіти

0618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000 0 0 0 70 000

0700000 Управління охорони здоров'я 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000

0710000 Управління охорони здоров'я

0718340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000

4500000 Шевченківська районна адміністрація 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000

4510000 Шевченківська районна адміністрація

4518340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000

4600000 Сихівська районна адміністрація 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000

4610000 Сихівська районна адміністрація

4618340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000 0 0 0 600 000

Всього 0 0 0 0 0 723 000 0 465 000 0 0 258 000 723 000

Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

      Візи:

Директор департаменту фінансової політики О. Іщук

Заступник директора департаменту фінансової

політики - начальник управління фінансів Л. Римар

                   Додаток 4

рішенням виконкому

від ________________ № _____

Зміни до розподілу видатків міського бюджету м. Львова на 2020 рік

Код програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Всього видатки 

розвитку

Всього

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

        Схвалено

видатки 

споживання

з них

оплата                     

праці

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них видатки 

розвитку
комунальні 

послуги та 

енергоносії
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