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РАЙОННА ПРОГРАМА
діяльності комунального закладу Ніжинської районної ради
«Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» на 2021 рік

Загальна частина
Комунальний заклад «Регіональний ландшафтний парк 

«Ніжинський» Ніжинської районної ради (надалі -  КЗ РЛП «Ніжинський») є 
природоохоронним рекреаційним комунальним закладом регіонального 
значення, створеним рішенням тридцятої (позачергової) сесії шостого 
скликання Ніжинської районної ради від 04 вересня 2015 року.

Засновником КЗ РЛП «Ніжинський» є Ніжинська районна рада. КЗ 
РЛП «Ніжинський» є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, 
селища Ніжинського району Чернігівської області.

КЗ РЛП «Ніжинський» у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України, зокрема законами України «Про природо- 
заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного 
середовища», постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, актами місцевих органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, цим Положенням, а також іншими 
нормативно-правовими актами.

Регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» був створений згідно 
рішення Чернігівської обласної ради від 28 травня 2015 року «Про створення 
регіонального ландшафтного парку «Ніжинський»», та розширений згідно 
рішення Чернігівської обласної ради від 10 вересня 2015 року «Про зміну 
меж регіонального ландшафтного парку «Ніжинський».

Парк розташований на території Ніжинського району Чернігівської 
області.

Загальна площа РЛП становить 6122,6991 га.

Обґрунтування Програми
КЗ РЛП «Ніжинський» створено з метою розвитку заповідної справи в 

області, збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду 
рослинного і тваринного світу, забезпечення умов для організованого 
відпочинку населення на території Ніжинського району, відповідно до статей 
5, 23 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», рішенням 
Чернігівської обласної ради від 28 травня 2015 року «Про створення 
регіонального ландшафтного парку «Ніжинський», керуючись пунктом 20



- збереження та відтворення цінних природних комплексів та 
природних об’єктів;

- створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших 
видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням 
режиму охорони заповідних комплексів та об’єктів;

- організація та здійснення науково-дослідних робіт, у тому числі з 
вивчення природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного 
використання, розроблення та впровадження наукових рекомендацій 
з питань охорони навколишнього природного середовища, 
відтворення окремих видів флори та фауни, відновлення порушених 
екосистем, управління та ефективного використання природних 
ресурсів, організації та проведення моніторингу ландшафтного та 
біологічного різноманіття;

- проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

Організація виконання Програми
Виконавцем Програми є Адміністрація РЛП.

Фінансування Програми
Виконання природоохоронних заходів за рахунок коштів фонду 

охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету.
Фінансування КЗ РЛП «Ніжинський» здійснюється за рахунок будь- 

яких джерел, незаборонених діючим законодавством.
КЗ РЛП «Ніжинський» самостійно здійснює у відповідності до чинного 

законодавства оперативний, бухгалтерський облік та веде статистичну 
звітність.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми з районного бюджету -100 тис. грн.

Інформативне забезпечення Програми
Директору комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк 

«Ніжинський» Ніжинської районної ради щорічно звітувати про виконання 
Програми на засіданні постійної комісії з питань бюджету та фінансів, 
інвестиційної діяльності та соціально -  економічного розвитку району.


