
Проект 

 

Звіт про виконання у 2016 році «Програми оновлення та розвитку 

Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки» 

 

Рішенням другої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 

від 18.12.2015року  №22-2/VІІ  затверджено Програму оновлення та розвитку 

Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки. 

Метою Програми є збереження Менського зоологічного парку 

загальнодержавного  значення, як унікального об’єкта, природоохоронного 

масово-освітнього значення та улюбленого місця відпочинку мешканців 

області.  

Основними завданнями Програми стали: 

- перегляд та вдосконалення механізмів контролю за утриманням 

тварин відповідно до фізіологічних та біологічних особливостей; 

- проведення капітального ремонту, реконструкції та капітального 

будівництва експозицій та місць для постійного утримання тварин; 

- забезпечення раціонального та ефективного використання коштів, 

впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження; 

- інвентаризація матеріально-технічної бази, колекції для розробки 

поетапного плану покращення умов утримання тварин. 

Фінансування Програми передбачалося здійснити за рахунок коштів 

обласного бюджету на галузь «культура» та за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством. Відповідальним виконавцем та розпорядником 

коштів за реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є 

Департамент культури і туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації. 

У 2016 році з обласного бюджету планувалось залучити на виконання 

Програми кошти в обсязі 3 545,3 тис. грн. На реалізацію заходів у 2016 році 

було виділено – 3 544,6 тис. грн. 

Протягом 2016 року проведена значна робота щодо зміцнення 

матеріально-технічної  бази  та покращення умов утримання тварин. За 

кошти обласного бюджету здійснено  ремонти басейну ведмедів, будівлі для 

приматів та водоплавної птиці, фасадів сараїв для лам, верблюдів, антилоп, 

африканських страусів, страусів Ему, ремонт огорожі вольєрів для поні, 

страусів Нанду, страусів Ему та ремонт електрообладнання і освітлення 

будівлі каси з прохідною та будівлі «Зимовий сад». Придбано комп’ютер. 

 Спонсорська та благодійна допомога зоопарку у 2016 році надана у 

сумі 15,9 тис. гривень. 

Кількість відвідувачів зоопарку у 2016 році становила 41,7 тис. чоловік, 

з них дітей - 26,3 тисячі.  

Виконання заходів Програми оновлення та розвитку Менського 

зоопарку загальнодержавного значення на 2016-2020 роки відповідно до 

додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми (додається). 

Додаток на 2 арк. 

 
 


