Назва програми

«Програма перспективного
розвитку природно-заповідної
справи та екологічної мережі в
Закарпатській області на 20062020 роки»

Термін дії
програми

2006-2020
роки

Сума
фінансування,
передбачена у 2018
році
(тис. грн.)

8981,0

Мета Програми
Основною метою програми є забезпечення умов для збереження і розвитку територій та
об'єктів природно-заповідного фонду як національного надбання, подальшого науково
обґрунтованого розвитку екологічної мережі в області до 2020 року на основі визнання її
соціального, економічного та екологічного значення для сталого розвитку області.

Основні завдання програми
•
визначення стратегії розвитку природно-заповідної справи;
•
створення нових об’єктів і територій ПЗФ та розширення діючих об’єктів ПЗФ;
•
оптимізація мережі природно-заповідних об’єктів різних категорій, генетичних
резерватів, резервування цінних ділянок навколишнього природного середовища, водно-болотних
угідь державного та міжнародного значення, рекреаційних об’єктів;
•
активізація наукових досліджень на базі заповідних територій, посилення ролі наукових
установ у науково-методичному забезпеченні та координації роботи об’єктів ПЗФ, розробка
наукових та організаційних засад створення та розвитку екологічної мережі області;
•
зміцнення наукових, організаційних, правових, фінансових, матеріально-технічних та
інших засад розвитку природно-заповідної справи;
•
розробка комплексу регіональних програм по відтворенню тваринного світу, рибних
ресурсів, ренатуралізації водно-болотних угідь, очищенню і відтворенню річок області, створення
екологічних коридорів;
•
сприяння підвищенню ролі науки, освіти та засобів масової інформації у екологічному
та патріотичному вихованні громадян, входженню області до загальнодержавної та міжнародної
системи співробітництва з питань розвитку екологічної мережі

Основні заходи програми
1.Винесення в натуру об’єктів природно-заповідного фонду (із геодезичною зйомкою
розрахунками площі, узгодженням меж та розробкою оцифрованих топографічних
карт).
2.Документальне та інформаційне до оформлення об’єктів природно – заповідного
фонду із оформленням права власності.
3.Організація роботи по винесенню в натуру та влаштуванню прибережних захисних
смуг вздовж річок та навколо водойм, всього по області:3384км/21342га.
4.Заходи по створенню екологічних коридорів за рахунок прибережних смуг,
водоохоронних захисних зон , лісів високих категорій захищеності, в т.ч.
приполонинних лісів та полонин з розробкою режимів їх використання.
5.Розробка програми використання заповідних об’єктів області для виховання молоді.

