

Рішення
Виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 94 від 25.03.2021 р.
 
Про хід виконання у 2020 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 2020 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
 
В.о. керуючого справами							С. Бедрега










Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 25.03.2021 р.
№  94 

ІНФОРМАЦІЯ 
про хід виконання у 2020 році Програми розвитку та реконструкції Одеського зоопарку «Зоопарк – 100» на 2013-2022 роки 

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. 
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.
Виконання Програми здійснювалося за такими напрямами та заходами.

2. Проведення науково-дослідної роботи в зоопарку

2.1. Активізація наукової діяльності та міжнародного співробітництва.
У 2020 році працівниками Одеського зоопарку було продовжено роботу з наукової, природоохоронної, еколого-просвітницької діяльності. Протягом звітного періоду продовжено розробки наступних 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».
Проведено підготовку та випуск трьох пугачів – приплід зоопарку,         у рамках договору про співпрацю з Громадською організацією «Рівайлдінг Україна» на території Дунайського біосферного заповідника.
Здійснено 23 експедиційні польові виїзди з ціллю наукових досліджень природних популяцій тварин регіональної фауни.
Проведено 45 показових годівель, 64 збагачення середовища тварин у рамках Програми збагачення середовища.
Протягом 2020 року видано 12 наукових статей.

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 2020 рік в Одеському зоопарку проведено 13 екологічних свят (Різдво у зоопарку, День снігу, День Святого Валентина, Для милих дам, Самий Одеський зоопарк у рамках фестивалю «Хочу до Одеси»,                   День юннатів, День знань, День міста, День народження зоопарку,                 День народження слона, День малюків, Міжнародний день захисту тварин).
З квітня по травень 2020 року формат роботи еколого-просвітницької діяльності Одеського зоопарку був адаптований під карантинні обмеження через поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Основні зусилля були спрямовані на дистанційну роботу з потенційним відвідувачем. На сторінці зоопарку у соціальній мережі «Інстаграм» регулярно проводилися вікторини про тварин зоопарку. 
Загалом створено та розміщено на сайті зоопарку і в соціальних мережах 19 відеороликів: першоквітневий кліп Одеського зоопарку; пісня новонародженої лами; класична музика для мешканців зоопарку у виконанні директора зоопарку; українська пісня під акомпанемент гітари для мешканців зоопарку у виконанні директора зоопарку; рептилії Одеської області; весняний рекламний відеоролик; весняний та літній випуск програми «Зооновини»; проєкт «Велика мандрівка», відеоролик «Мигійський каньйон»; День захисту тварин; День малюків Одеського зоопарку; Хеллоуін у зоопарку; випуск орлана-білохвоста; малюк дикобраз; зоопарк зсередини. Акватераріум; випуск у природу врятованого лебедя; зоопарк зсередини. Птахи; янгол у зоопарку; новорічний відеоролик.
Проведено 4 природоохоронні акції, спрямовані на залучення дорослих та юних відвідувачів Одеського зоопарку до важливої природоохоронної справи та на розвиток в одеситів почуття любові та поваги до тварин.
Науковими працівниками Одеського зоопарку здійснено 6 виїзних лекцій з демонстрацією тварин у дитячих закладах.
Триває активна співпраця із засобами масової інформації.  За звітний період створено та вийшло в ефір 375 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», зазначеного у підпункті 4.1 пункту 4 додатка до Програми, визначено Управління капітального будівництва Одеської міської ради.              
На замовлення Управління капітального будівництва Одеської міської ради виконано роботи з улаштування огорожі та монтажу вхідної групи до зоопарку з боку парку культури та відпочинку «Преображенський», улаштування ставка, організації технологічного проїзду.
Також розпочато розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію (1 – 4 етапів) Комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення», розташованої за адресою: м. Одеса,                         вул. Новощіпний ряд, 25.  
Всього на реалізацію заходу за 2020 рік з бюджету м. Одеси спрямовано 51 662,0 тис.грн.
Крім того, за рахунок власних коштів Комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» виконувалися наступні роботи з реконструкції Одеського зоопарку, а саме:
- проведено ремонт сітчатих огорож та укріплення металевих конструкцій у вольєрі ему;
- проведено зміцнення опорних стовпів сітчастої огорожі у вольєрі павичів («гірка») у секторі птахів;
- проведено ремонт хвірток у трьох вольєрах у секторі птахів (цесарки, павичі, індійські журавлі);
- реконструйовано та розширено вольєр дрібних папуг;
- переобладнано 5 тераріумів у секторі «Акватераріум»;
- реконструйовано вольєр для утримання шпороносних черепах;
- проведено переобладнання приміщення акватераріуму для організації через нього входу до зоопарку для відвідувачів на період липня-серпня            (у зв'язку із закриттям входу з вул. Новощіпний ряд);
- збудовано будиночок у вольєрі поні;
- проведено переобладнання вольєра для утримання видри (залито бетонну стяжку, встановлено басейн);
- проведено ремонт приміщення для перетримки молодняку у секторі хижих тварин;
- створено 4 нові фотозони;
- зроблено і встановлено у вольєрах 11 нових гніздових будиночків для папуг;
- проведено реконструкцію «декоративного болота» у зеленій зоні зоопарку, споруджено грот з водоспадом.

Інформація про виконання заходів Програми додається.

В.о. керуючого справами 					С. Бедрега



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 2020 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»,                             від 22 липня 2020 року № 6227-VІІ «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, у т. ч.:
70,0
70,0
70,0
70,0




бюджет м. Одеси,
з них:

70,0
70,0
70,0
70,0




власні надходження бюджетних установ 
70,0
70,0
70,0
70,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:
70,0
70,0
70,0
70,0

бюджет м. Одеси,
з них:
70,0
70,0
70,0
70,0

власні надходження бюджетних установ
70,0
70,0
70,0
70,0
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, у т. ч.:

70,0
70,0
70,0
70,0




бюджет м. Одеси, з них:

70,0
70,0
70,0
70,0




власні надходження бюджетних установ
70,0
70,0
70,0
70,0
Всього за напрямом діяльності
Усього, у т. ч.:

70,0
70,0
70,0
70,0

бюджет м. Одеси
70,0
70,0
70,0
70,0

власні надходження бюджетних установ
70,0
70,0
70,0
70,0
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.:
52 100,0
51 687,0
51 662,0
51 662,0




бюджет м. Одеси
52 100,0
51 687,0
51 662,0
51 662,0
Всього за напрямом діяльності

Усього, у т. ч.:
52 100,0
51 687,0
51 662,0
51 662,0

бюджет м. Одеси
52 100,0
51 687,0
51 662,0
51 662,0



Разом за Програмою
Усього, у т.ч.:
52 240, 0
51 827,0
51 802,0
51 802,0

бюджет м. Одеси,
з них:
52 240,0
51 827,0
51 802,0
51 802,0

власні надходження бюджетних установ
140,0
140,0
140,0
140,0



