

Проект

Про хід виконання у 2019 році Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 лютого 2013 року № 2776-VI 


	Відповідно до статей 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 7.2 пункту 7 Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою здійснення контролю за виконанням заходів Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100»                 на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                                 від 19 лютого 2013 року № 2776-VI, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

	1. Взяти до відома інформацію про хід виконання у 2019 році Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100»                                на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради                                  від 19 лютого 2013 року № 2776-VI, надану департаментом культури та туризму Одеської міської ради (додається).

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В. 


Міський голова									Г. Труханов



Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Маркова 723-02-98	
(Рисєва 723-84-73)
 






Додаток 
							до рішення 
виконавчого комітету 
							Одеської міської ради
							від
							№   

ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання у 2019 році Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 лютого 2013 року № 2776-VI 

Програма розвитку та реконструкції Одеського зоопарку                          «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Одеської міської ради від 19 лютого 2013 року № 2776-VI. Внесено зміни рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року №  5467-VIІ                  «Про внесення змін до Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки», затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 лютого 2013 року № 2776-VІ». 

Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення (далі – Одеський зоопарк) як об'єкт природно-заповідного фонду України має велике соціальне значення для міста Одеси і виконує наступні головні завдання: збереження генофонду диких тварин, ведення активної наукової та еколого-просвітницької роботи, виховання в людей духовності, дбайливого ставлення до живої природи, любові до тварин, підвищення екологічної культури людини.
Програма розроблена з метою:
- створення зоопарку, що відповідатиме сучасним світовим стандартам, та гідного такого міста, як Одеса;
- становлення Одеського зоопарку як регіонального центру з розведення рідкісних і зникаючих видів тварин відповідно до європейських та світових програм порятунку рідкісних видів; значного збільшення наукового потенціалу зоологічного парку та розвитку еколого-просвітницького центру.
Інформація щодо фінансування Програми у 2019 році додається. 
Виконання Програми здійснювалось за такими напрямами та заходами.

2. Проведення науково-дослідної роботи в зоопарку

2.1. Активізація наукової діяльності та міжнародного співробітництва.
У 2019 році працівниками Одеського зоопарку було продовжено роботу з наукової, природоохоронної, еколого-просвітницької діяльності. Протягом звітного періоду продовжено розробки наукових тем зоопарку: 
- «Моніторинг динаміки стану природних популяцій рідкісних видів рептилій та амфібій Півдня України»;
- «Моніторинг стану популяцій хижих птахів Півдня України»;
- «Програма реінтродукції пугача»;
- «Програма збагачення середовища мешкання тварин зоопарку».
Здійснено 32 експедиційні польові виїзди з ціллю наукових досліджень природних популяцій тварин регіональної фауни.
Працівники Одеського зоопарку взяли участь у роботі 12 науково-практичних семінарів та конференцій, а саме:
- семінарі «Збереження біорізноманіття тварин та дизайн вольєрів у зоопарках» (Київський зоопарк, 14, 15 лютого 2019 року);
- семінарі-практикумі по роботі з програми обліку тварин ЗІМС (Миколаївський зоопарк, 21-23 березня 2019 року);
- Українській конференції з картування ссавців «Ссавці на мапі України» (Київський зоопарк, 28, 29 березня 2019 року);
- нараді директорів зоопарків України в Міністерстві екології та природних ресурсів України (м. Київ, 02 квітня 2019 року);
- VI Наукових читаннях пам’яті Сергія Таращука (м. Миколаїв,                          12, 13 квітня 2019 року);
- Міжнародній науковій конференції в біосферному заповіднику Асканія-Нова (смт Асканія-Нова, Херсонська обл., 23-25 квітня 2019 року);
- Всеукраїнському конкурсі  дослідницько-експериментальних робіт по збагаченню середовища існування тварин «Зоопарк гармонії»  (м. Харків, Фельдман Єко Парк, 16-18 серпня 2019 року);
- робочому семінарі «Особливості роботи з зоопарківськими тваринами» (Київський зоопарк, 14, 15 вересня 2019 року);
- урочистих заходах, присвячених 40-річчю Черкаського зоопарку                  (м. Черкаси, 19, 20 вересня 2019 року);
- семінарі «Екобізнес в Україні – 2019», ІV Всеукраїнському      екофорумі – 2019 (м. Одеса, 20 вересня 2019 року);
- щорічній конференції АЗЧЕРГ, Тилігульський регіональний ландшафтний парк (с. Коблево, 17-19 жовтня 2019 року);
- урочистих заходах, присвячених 40-річчю Луцького зоопарку                       (м. Луцьк, 19, 20 жовтня 2019 року).

Видано 12 наукових статей:
- «Динаміка стану природних популяцій земноводних та плазунів в Одеській області». Біляков І.В. Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова», 2019 рік;
- «Флуктуюча асиметрія лускатого покриву деяких вужоподібних як один з критеріїв оцінки стану популяції». Біляков І.В. Всеукраїнські наукові читання пам’яті Сергія Таращука, 2019 рік;
- «Нестандартні методи екологічної освіти дитячої та дорослої аудиторії в Одеському зоопарку». Білякова Г.І. Всеукраїнські наукові читання пам’яті Сергія Таращука, 2019 рік;
- «Тактильний контакт між людиною і твариною як інструмент екологічного виховання. Досвід Одеського зоопарку». Біляков І.В. Збірник статей Черкаського зоопарку, 2019 рік;
- «Розробка і проектування автоматичного інкубатору для рептилій». Романенко К.Є. Збірник статей Черкаського зоопарку, 2019 рік;
- «Моніторинг захворювань рептилій». Костко П.П., Баркар В.А. Збірник статей Одеського зоопарку, 2019 рік;
- «Одеський зоопарк у період 1941-1945 рр». Павлова О.О.  Збірник статей ЄАРАЗА, 2019 рік;
- «Матеріали з розповсюдження ховраха Одеського (Spermophilus odessanus Nordman) в Одеській та Миколаївській областях». Пилюга В.І. Матеріали конференції з картування ссавців «Ссавці на мапі України»;
- «Різні форми збагачення оточуючого середовища європейських вовків  та їх вплив на поведінку тварин». Збесінська К.Ю. Матеріали Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт по збагаченню середовища існування тварин «Зоопарк гармонії», 2019 рік;
- «Досвід вигодовування пташенят удода Upupa epops». Павлова О.О. Збірник статей Одеського зоопарку, 2019 рік;
- «Вплив на зміну поведінки групи зелених мавп різних форм збагачення середовища». Моцак Л.І., Павлова О.О. Збірник статей Одеського зоопарку, 2019 рік;
- «Досвід просвітницької роботи з відвідувачами на прикладі літньої зоошколи в Одеському зоопарку». Павлова О.О. Збірник статей Одеського зоопарку, 2019 рік.

3. Еколого-просвітницька та рекламна діяльність  зоопарку

3.1. Еколого-просвітницька робота з відвідувачами та юними натуралістами, співпраця із ЗМІ, випуск друкованої рекламної продукції.
За 2019 рік в Одеському зоопарку проведено 39 екологічних свят                 (День природи, Китайський Новий рік, День обіймів, Масляна у зоопарку, День весни, Фестиваль гумору в зоопарку, День юннатів, День черепах, піратська вечірка, День захисту дітей, Самий Одеський зоопарк, День народження зоопарку, День Святого Миколая, Новий рік у зоопарку тощо).
Проведено 9 природоохоронних акцій, які були направлені на залучення дорослих та юних відвідувачів Одеського зоопарку до важливої природоохоронної справи та на розвиток у одеситів почуття любові та поваги до тварин.
Науковими працівниками Одеського зоопарку здійснено 30 виїзних лекцій з демонстрацією тварин у дитячих закладах.
Триває активна співпраця із засобами масової інформації.  За звітний період створено та вийшло в ефір 312 телевізійних сюжетів, присвячених Одеському зоопарку, які транслювалися міськими і регіональними телеканалами. 


4. Реконструкція зоопарку

Виконавцем заходу «Проектування та виконання реконструкції об'єктів та інженерних мереж комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», розташованої за адресою: м. Одеса,                         вул. Новощіпний ряд, 25» визначено управління капітального будівництва Одеської міської ради.              
На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради у 2019 році була розроблена та затверджена проектно-кошторисна документація, відповідно до якої виконувались роботи з облаштування огорожі та монтажу вхідної групи до зоопарку з боку парку «Преображенський», проводилось улаштування системи зовнішнього освітлення. 
На фінансування заходу з бюджету м. Одеси спрямовано 7 000,0 тис.грн.
Окрім того, за рахунок власних коштів комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» виконувалися наступні роботи з реконструкції Одеського зоопарку, а саме:
- поточний ремонт металевих елементів трьох вольєрів леопардів;
- частковий поточний ремонт водопроводу на території зоопарку;
- поточні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та техніки безпеки, встановлено пожежну сигналізацію у приміщенні адміністративного корпусу;
- оновлення дерев’яних основ етикетажу;
- оновлення ґрунтів та дренажу зовнішніх вольєрів експозиційної зони сектору копитних тварин (нільгау, зубр, верблюд, муфлон, поні, кінь Пржевальського, сіра українська худоба, угорська степова худоба), оновлення ґрунту у вольєрі слона;
- ремонтування стелі та підлоги у зимовому приміщенні левів;
- ремонт дахів зимових приміщень у вольєрах угорської худоби, сибірського козерога, мунтжаків;
- ремонт вольєра-перегонки у сибірського козерога;
- облаштування приточної вентиляції в двох зимових приміщеннях на секторі птахів (пелікани і лелеки);	
- заміна внутрішньої огорожі у вольєрі Ему;
‑ ремонт даху в зимовому приміщенні на секторі птахів;
- реконструкція літнього басейну черепах під утримання коропів;
- реконструкція 4 тераріумів (сарматський полоз, тонкохвостий полоз, трионікс, сухопутні черепахи);
- реконструкція експозиції для кайманових черепах;
- реконструкція приміщення відділу карантинування тварин;
- капітальний ремонт басейну, центральної клумби та частини центральної площі зоопарку.

Інформація про виконання заходів Програми додається.


Керуюча справами 						       	          О. Оніщенко




Додаток до інформації 
до Програми

Інформація 
про хід  виконання Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 лютого 2013 року № 2776-VI, у 2019 році

1. Найменування відповідального виконавця Програми – департамент культури та туризму Одеської міської ради. 
2. Найменування головного розпорядника бюджетних коштів Програми – управління капітального будівництва Одеської міської ради, департамент культури та туризму Одеської міської ради.
3. Дата і номер рішення Одеської міської ради про затвердження Програми та внесення змін до неї – рішення Одеської міської ради від 19 лютого 2013 року № 2776-VI «Про затвердження Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки», від 24 грудня 2014 року № 6013-VI «Про внесення змін до Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 р. № 2776-VІ»,  від 11 грудня 2019 року №  5467-VIІ                       «Про внесення змін до Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100»                                                 на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19 лютого  2013 року № 2776-VІ». 

№ 
з/п
Перелік заходів Програми
Строк виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Обсяги фінансування (передбачено Програмою), 
тис.грн
Бюджетні призначення                  (з урахуванням змін), 
тис.грн
Фактично виконано, тис.грн
Касові видатки (освоєно), 
тис.грн
2. Проведення науково-дослідної роботи в зоопарку 
2.1.
Активізація наукової діяльності та міжнародного співробітництва
2013-
2022 роки 
Департамент культури та туризму Одеської міської ради,  комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»
Усього, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси

0,0
0,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0

бюджет м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Еколого-просвітницька та рекламна діяльність зоопарку
3.1.
Еколого-просвітницька робота з відвідувачами та юними натуралістами, співпраця із ЗМІ, випуск друкованої рекламної продукції
2013-2022 роки 
Департамент культури та туризму Одеської міської ради,  комунальна установа «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення»
Усього, в т.ч.:
0,0
0,0
0,0
0,0




бюджет м. Одеси

0,0
0,0
0,0
0,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, в т.ч.:
0,00
0,0
0,0
0,0

бюджет м. Одеси
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Реконструкція зоопарку
4.1.
Проектування та виконання реконструкції об'єктів та інженерних мереж комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25

2013-2021 роки  
Управління капітального будівництва Одеської міської ради
Усього, у т.ч.:
18 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0




бюджет м. Одеси
18 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0
Всього за напрямом діяльності

Усього, в т.ч.:
18 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0

бюджет м. Одеси
18 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0

Разом за Програмою
Усього, в т.ч.:
18 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0

бюджет м. Одеси

18 000,0
7 000,0
7 000,0
7 000,0

Інформація 
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської  міської ради 
«Про хід виконання у 2019 році Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк-100» на 2013-2022 года, затвердженої рішенням  Одеської міської ради від 19 лютого 2013 року № 2776-VI»

СУТЬ ПИТАННЯ: згідно Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року                 № 1115, департаментом культури та туризму Одеської міської ради на  розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради виноситься питання про хід виконання у 2019 році Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013р. № 2776-VI».
Програма розроблена з метою:
- створення зоопарку, який би відповідав сучасним світовим стандартам і був гідним такого міста, як Одеса;
- становлення Одеського зоопарку як регіонального центру з розведення рідкісних і зникаючих видів тварин у відповідність з європейськими та світовими програмами порятунку рідкісних видів; значного збільшення наукового потенціалу зоологічного парку та розвитку еколого-просвітницького центру;
- підвищення іміджу Одеського зоопарку з метою залучення відвідувачів і туристів як до зоопарку, так і до міста в цілому.
Послідовна робота з розвитку зоопарку дозволить місту Одесі                       до 2022 року повністю завершити його реконструкцію і протягом декількох років отримати зоопарк принципово нового рівня, привабливого також в плані туристичного об’єкта, що забезпечить більш широкі можливості для задоволення потреб вітчизняних і зарубіжних громадян в туристичних послугах і внесе свій внесок у формування позитивного іміджу Одеси як привабливого для туристів міста. Поліпшення умов утримання тварин, їх максимальне наближення до природних націлене також на гуманізацію відносин людина-тварини, що сприятиме зростанню духовності одеситів. 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: У 2019 році співробітниками Одеського зоопарку було продовжено роботу з наукової, природоохоронної, еколого-просвітницької діяльності. За звітний період в одеському зоопарку проведено 39 екологічних свят (День природи, Масляна у зоопарку, День весни, Фестиваль гумору в зоопарку, День юнатів, День черепах, піратська вечірка, «Самий Одеський зоопарк», День народження зоопарку, День святого Миколая, Новий рік у зоопарку тощо), 9 природоохоронних акцій,  30 виїзних лекцій з демонстрацією тварин.
У 2019 році створено та вийшло в ефір 312 телевізійних сюжетів, присвячених Одеському зоопарку, які транслювалися на міських і регіональних телеканалах. 

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: відсутні.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: На замовлення управління капітального будівництва Одеської міської ради у 2019 році була розроблена та затверджена проектно-кошторисна документація, відповідно до якої виконувались роботи з облаштування огорожі та монтажу вхідної групи до зоопарку з боку парку «Преображенський», проводилось улаштування системи зовнішнього освітлення. 
На фінансування заходу з бюджету м.Одеси спрямовано                                   7 000,0 тис. грн.
Окрім того, за рахунок власних коштів комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» виконувалися наступні роботи з реконструкції Одеського зоопарку:
	проведено поточний ремонт металевих элементів трьох вольєрів леопардів;

проведено частковий поточний ремонт водопроводу на території зоопарку;
проведені поточні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та техніки безпеки, встановлено пожежну сигналізацію у приміщені адміністративного корпусу;
проведено оновлення деревяних основ етикетажу;
проведено оновлення грунтів та дренажу зовнішніх вольєрів экспозиційної зони сектору копитних тварин (нільгау, зубр, верблюд, муфлон, поні, кінь Пржевальського, сіра українська худоба, угорська степова худоба), оновлення ґрунту у вольєрі слона;
проведено ремонтування стелі та підлоги у зимовому приміщенні левів;
зроблено ремонт дахів зимових приміщень у вольєрах угорської худоби, сибірського козерога, мунтжаків;
зроблено ремонт вольєра-перегонки у сибірського козерога;
зроблено приточну вентиляцію в двох зимових приміщеннях на секторі птахів (пелікани і лелеки);
проведено заміну внутрішньої огорожі в вольєрі Ему;
проведено ремонт даху в зимовому приміщенні на секторі птахів (колпічнік);
проведено реконструкцію літнього басейну черепах під утримання коропів кої;
проведено реконструкцію 4-х тераріумів (сарматський полоз, тонкохвостий полоз, трионикс, сухопутні черепахи);
проведено реконструкцію експозиції для кайманових черепах;
проведено реконструкцію приміщення відділу карантинування тварин;
проведено капітальний ремонт басейну, центральної клумби та частини центральної площі зоопарку.

Директор департаменту 						Т.Ю. Маркова 
культури та туризму 
Одеської міської ради 


