УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Закарпатської обласної державної адміністрації
28.12.2018

Ужгород

№ 885

Про план заходів на 2019 – 2023 роки з організації виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 892-р „Деякі
питання збереження української частини природного об’єкта всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО „Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів
Європи” та сталого розвитку прилеглих до нього територій”
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018
року № 892-р „Деякі питання збереження української частини природного об’єкта
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО „Букові праліси і давні ліси Карпат та інших
регіонів Європи” та сталого розвитку прилеглих до нього територій”:
1. Затвердити план заходів на 2019 – 2023 роки з організації виконання
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 892-р
„Деякі питання збереження української частини природного об’єкта всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО „Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів
Європи” та сталого розвитку прилеглих до нього територій”, що додається.
2. Великоберезнянській, Іршавській, Міжгірській, Рахівській, Тячівській,
Хустській райдержадміністраціям, відповідним структурним підрозділам
облдержадміністрації, рекомендувати службі автомобільних доріг у Закарпатській
області, басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса, Карпатському
біосферному заповіднику, Ужанському національному природному парку,
Національному природному парку „Синевир”, Національному природному парку
„Зачарований край” забезпечити виконання зазначеного плану заходів, про що
інформувати департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
щороку до 1 січня.
3. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації
узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації, Міністерству екології та
природних ресурсів України щороку до 25 січня.
4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації 20.10.2014 № 312.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Дурана І. П.
В. о. голови державної адміністрації

Я. ГАЛАС

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
28.12.2018 № 885
ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2019 – 2023 роки з організації виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р.
№ 892-р „Деякі питання збереження української частини природного об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
„Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи” та сталого розвитку прилеглих до нього територій”
№
з/п
1.

Зміст заходів

Терміни
виконання

Забезпечити популяризацію об’єкта всесвітньої 2019 – 2023 роки
спадщини шляхом:
висвітлення питань, пов’язаних із збереженням
об’єкта всесвітньої спадщини та його цінністю, у
рамках відзначення днів добросусідства з
використанням партнерських зв’язків у засобах
масової інформації, на офіційних веб-сайтах
облдержадміністрації
та
установ
природнозаповідного фонду;
використання
і
популяризації
логотипів
ЮНЕСКО, всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
об’єкта всесвітньої спадщини, таких природнозаповідних установ, що входять до його складу, як
Карпатський біосферний заповідник, Ужанський
національний
природний
парк,
національні
природні парки „Зачарований край” та „Синевир”;
видання буклетів, листівок та путівників,
присвячених
цінностям
об’єкта
всесвітньої
спадщини

Виконавці
Департаменти облдержадміністрації:
інформаційної
діяльності
та
комунікацій з громадськістю; екології
та природних ресурсів, управління
зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій та транскордонного співробітництва
облдержадміністрації,
Карпатський біосферний заповідник
(за згодою), Ужанський національний
природний
парк
(за
згодою),
Національний
природний
парк
„Синевир” (за згодою), Національний
природний парк „Зачарований край”
(за згодою)
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2.

3.

Забезпечити
розвиток
транскордонного 2019 – 2023 роки
співробітництва в Карпатському регіоні шляхом:
підготовки та подання проектних пропозицій
щодо розвитку туризму, природоохоронної і
рекреаційної інфраструктури у межах об’єкта
всесвітньої спадщини та прилеглих до нього
територій
в
рамках
виконання
спільних
операційних програм прикордонного співробітництва: „Угорщина – Словаччина – Румунія –
Україна”, „Румунія – Україна”, „Польща – Україна
– Білорусь”, що фінансуються через Європейський
інструмент сусідства ЄС на 2014 – 2020 роки, а
також реалізації Стратегії виконання Рамкової
конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат;
продовження консультацій із Словацькою
Стороною
щодо
можливості
відкриття
міжнародного пункту пропуску через державний
кордон для автомобільного та пішохідного
сполучення Забродь (Україна) – Уліч (Словацька
Республіка);
проведення
консультацій
з
Румунською
Стороною
щодо
можливості
будівництва
(відновлення) мосту через р. Тиса та відкриття
міжнародного пункту пропуску через державний
кордон для автомобільного, залізничного та
пішохідного сполучення Ділове (Україна) – Валя
Вишеулуй (Румунія)
Забезпечити проведення ремонту і утримання 2019 – 2023 роки
інфраструктури доріг, що ведуть до ділянок об’єкта
всесвітньої спадщини на території Карпатського
біосферного заповідника, Ужанського національ-

Управління
зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій та транскордонного співробітництва облдержадміністрації, департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку і
торгівлі; інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого значення та житловокомунального господарства, Карпатський біосферний заповідник (за згодою),
Ужанський
національний
природний парк (за згодою)

Департаменти облдержадміністрації:
інфраструктури, розвитку і утримання
мережі
автомобільних
доріг
загального користування місцевого
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ного природного парку, національних природних
парків „Зачарований край” та „Синевир”, а також
опрацювати питання щодо включення до переліку
автомобільних доріг загального користування
державного
значення
автомобільні
дороги
місцевого значення в Закарпатській області, що
ведуть до ділянок об’єкта всесвітньої спадщини

4.

Переоснащення
систем
опалення
будинків
комунальної власності, реконструкція очисних
споруд та водозаборів, будівництво каналізаційних
мереж,
мереж
централізованого
і
нецентралізованого
питного
водопостачання,
збирання та видалення побутових відходів на
прилеглих до об’єкта всесвітньої спадщини
територій, заохочення населення до переходу на
альтернативні джерела енергозабезпечення (теплові
насоси,
сонячні
батареї,
електроопалення,
вітроенергетичні установки); забезпечення розвитку
та
впровадження
інструментів
державноприватного партнерства щодо сталого розвитку
прилеглих до об’єкта всесвітньої спадщини
територій

5.

Забезпечити створення на прилеглих до об’єкта
всесвітньої спадщини територіях додаткових

значення та житлово-комунального
господарства; фінансів, Великоберезнянська,
Іршавська,
Міжгірська,
Рахівська,
Тячівська,
Хустська
райдержадміністрації
спільно
зі
службою автомобільних доріг у
Закарпатській області, Карпатським
біосферним заповідником, Ужанським
національним природним парком,
Національним природним парком
„Синевир”, Національним природним
парком „Зачарований край” (за згодою)
2019 – 2023 роки Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних
доріг
загального
користування
місцевого значення та житловокомунального господарства облдержадміністрації,
Великоберезнянська,
Іршавська, Міжгірська, Рахівська,
Тячівська, Хустська райдержадміністрації спільно з Карпатським
біосферним заповідником, Ужанським
національним природним, Національним природним парком „Синевир”,
Національним природним парком
„Зачарований
край”,
басейновим
управлінням водних ресурсів річки
Тиса (за згодою)
2019 – 2020 роки Управління
зовнішньоекономічних
зв’язків, інвестицій та транскордон-
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робочих місць, зокрема опрацювати питання щодо
залучення інвестицій для утворення підприємств,
що здійснюють глибоку переробку деревини,
дикорослих плодів, ягід, грибів та інших природних
ресурсів

ного співробітництва облдержадміністрації, департамент економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Великоберезнянська, Іршавська, Міжгірська, Рахівська Тячівська,
Хустська райдержадміністрації

