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створення позитивного іміджу Парку і забезпечення підтрим*
чдоохоронної діяльності Парку місцевим населенням та відвідувачами
- З метою організації екологічної освітньо-виховної роботи в Пат?"
ються окремі структурні підрозділи: відділи, сектори. Структур:- '
з екологічної освітньо-виховної роботи може бути об'єднаної: :
*- і : д:л або рекреаційним структурним підрозділом Парку.
Гдложення про структурний підрозділ (відділ або сектор) визналж
організації екологічної освітньо-виховної роботи Паро
гається її керівником.
і Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи Плго
: рганізаціями та установами здійснюється відповідно до закон:;
касах спільних програм діяльності.
7 : У сфері екологічної освітньо-виховної роботи Парк співпраці-: -: :
населення, підприємствами, установами та організаціями ус \
т_. органами державної виконавчої влади та органами
г* ьання, громадськими та міжнародними організаціями, насі?
ми, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-техк:
навчальними закладами.
8. РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Р гхреаційна діяльність на території Парку здійснюється ві
про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів
фонду України, затвердженого наказом Міністерствінього природного середовища від 22.06.2009 № 330, зареє
ж . ~гїстві юстиції України 22.07.2009 за № 679/16695.
2 Основними напрямами провадження рекреаційної д:?л
Парку є:
.":: гення умов для організованого та ефективного туризму, вілл: - - •
в тлів рекреаційної діяльності в природних умовах з додер
д.орони природних комплексів та об'єктів;
Ге:печення попиту рекреантів на загальнооздоровчий. •' л т т - ний відпочинок, туризм, любительське та спортивне : Гд - л
: до режиму території Парку тощо;
У л датування і встановлення допустимого рівня антрчгг:“;- __-ення, у тому числі, зумовленого провадженням ре-девл
хгті, на територію, природні комплекси та об'єкти Парку;
галізація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності.
т : еред відпочиваючих, туристів у межах території Парку;
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сприяння формуванню у рекреантів та місцевих жителів екологічної
г іьтурн. бережливого та гуманного ставлення до національного природного
-щюання.
»3. Рекреаційна діяльність здійснюється Парком, із забезпеченням:
створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на визначених
згттв; законодавством територіях та об'єктах Парку;
організації та інфраструктурного облаштування туристичних та
—. ■т . йних маршрутів, еколого-освітніх стежок;
координації діяльності Парком суб'єктів рекреаційної діяльності незалежно
поеми власності та підпорядкування з огляду на використання природних
ти г~:сико-культурних ресурсів у межах території Парку;
створення і ведення інформаційного банку даних щодо рекреаційних
Ьипздтв. які розташовані в межах території Парку;
участі у вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях,
в : - семінарах, присвячених питанням розвитку рекреації;
вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного
жез : щодо організації рекреаційної діяльності на природно-заповідних
гжркпзріях та об'єктах.
? Парк:
забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, створення мережі
: ~. т-.світніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон хтя
шсезтечення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів
вигонує роботи з оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історикою икн ~ . етнографічні тощо);
- 1 - Вплатні послуги відповідно до законодавства;
:. водить дослідження, пов'язані із забезпеченням провадження
гєігєвдійної діяльності відповідно до законодавства.
: і Н АНСУВАННЯ т а

м а т е р іа л ь н о -т е х н іч н е з а б е з п е ч е н н я

- 1 Фінансування заходів, пов’язаних із функціонуванням Парку
хі - - -гться відповідно до законодавства за рахунок коштів загального та
сж __ щного фондів Державного бюджету. Для цієї мети можуть також
:._У --В7ЛСЯ кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств,
І с іч о в . організацій, громадян та інших джерел фінансування, не заборонених
зи:: нодавством.
9.1.
Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з
весел і:<ом. затвердженим
постановою Кабінету
Міністрів України

17

=- 2 ‘ -2.2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
-жллжітися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є власними
і :сгтіму. Парку і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для
і
заходів щодо охорони території та об’єктів Парку і провадження
хл.тьності,
передбаченої
цим
Положенням.
Спеціальні
кошти
і
с : товуються відповідно до кошторису, затвердженого Мінприроди в
озленому порядку.
Матеріально-технічне забезпечення Парку здійснюється у
т-~_-: зленому законодавством порядку.
- .Адміністрація Парку може встановлювати плату за відвідування
тгг ". г з установленому порядку.
- .5 Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої
щільності здійснюється згідно з планом природоохоронних заходів, що
затверджується Мінприроди.
: о 2Іля забезпечення виконання окремих природоохоронних заходів Парк
ії ге л: давати запити про виділення коштів з Державного бюджету України.
10. МАЙНО

Майно Парку складають основні фонди, а також інші матеріальні
і артість яких відображається в самостійному балансі Парку.
2 Майно Парку є державною власністю і закріплюється за ним на праві
ного управління. Парк володіє, користується і розпоряджаєтьсмайном за погодженням з Мінприроди, вчиняючи щодо нього дії.
- г . аеречать вимогам законодавства і цьому Положенню.
. З Земля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути
том застави.
- Списання державного майна з балансу може здійснюватись Парком
і а : рядку, передбаченому законодавством.
5 Джерелами формування майна Парку є бюджетні асигнування, кошти
їданого фонду, благодійні внески, пожертвування організацій, установ.
єн та інші надходження, не заборонені законодавчими актами України,
і а Парк має право за погодженням з Мінприроди здавати в
леному порядку в оренду або надавати в тимчасове користування майно
іе -дення, які не використовуються в природоохоронних, наукових і
[щїх цілях, на вигідних для Парку умовах.
Збитки, заподіяні Парку внаслідок порушення його майнових прав
■релж-.нлуи і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку,
і г : • числі за рішеннями суду.
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11. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
11.1. Парк веде бухгалтерський, оперативний облік, складає періодичну.
ИГітгтальну, фінансову річну та статистичну звітність і подає її в установленому
І шаечку.
11.2. Директор та головний бухгалтер Парку несуть персональну
І ІІ-1Тзвідальність відповідно до законодавства за правильність та достовірність
алтерського та оперативного обліку, періодичної, квартальної, річної
4 - -псової та статистичної, а також за збереження фінансової документації.
11.3. Парк звітує про свою діяльність перед Мінприроди та відповідними
І доганами державної виконавчої влади в порядку і строки, визначені
|за*: чодавством.
11.4. Мінприроди здійснює контроль за діяльністю Парку у порядку
я вченому законодавством.
12.
ВЗАЄМОДІЯ З ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ,
ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ
12.1. Рекреаційна діяльність на території Парку організовується
иміністрацією Парку та здійснюється, у тому числі на підставі договорів/угод з
" лприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами г 5 єктами підприємницької діяльності.
12.2. Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а
“.кож фізичні особи - підприємці, які розташовані на території Парку (надалі 5'єкти господарювання) здійснюють господарську діяльність на території
Парку з урахуванням обмежень, визначених законами України «Про охорону
- -вколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд
- :-фаїни»", іншими нормативно-правовими актами, Проектом організації
■ериторії, а також цим Положенням.
12.3. З суб'єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на
~гриторії Парку, адміністрацією укладаються цивільно-правові та господарські
:: говори/угоди.
12.4. Заінтересовані суб'єкти господарювання здійснюють обов'язкове
геологічне страхування відповідальності з метою компенсації шкоди,
іалодіяної на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду внаслідок
гтомислових аварій і катастроф.
12.5. Для координації діяльності з питань використання природних
::мплексів та об'єктів підприємствами, установами та організаціями, у межах
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“ериторії Парку, адміністрація Парку може створювати координаційну раду :
представників місцевих органів виконавчої влади та керівників цю
“ дприємств, установ та організацій.
13. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
13.1. Парк може брати участь у міжнародному співробітництві з питань
збереження, охорони та відтворення природних комплексів та об'єктів,
особливо рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів
рослинного і тваринного світу, збереження історико-культурних цінностей, в
тому числі у:
розробці та реалізації міжнародних наукових, науково-технічних та інших
“пограм і проектів;
забезпеченні обміну науковою інформацією, організації спільної
підготовки науковців і фахівців;
екологічній освітньо-виховній та видавничій діяльності.
13.2. Парк може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій,
іб'єднань, організацій тощо.
14. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ПАРКУ
14.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу території Парку
“поводиться відповідно до законодавства.
15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ПАРКУ
15.1. Припинення діяльності Парку проводиться в установленому
аконодавством порядку.
15.2. Ліквідація адміністрації Парку здійснюється в порядку,
“ередбаченому законодавством.
15.3. У разі ліквідації адміністрації майно Парку повинно бути передане
-шій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до доходу
державного бюджету України.
15.4. При реорганізації або ліквідації
Парку працівникам, що
ііільняю ться , гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до
“пудового законодавства.
- вступник директора департаменту -‘ачальник відділу
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