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Інформаційна довідка, підготовлена 

Європейським інформаційно-дослідницьким 

центром на запит  

Народного депутата України  

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою  надання 

народним депутатам України інформації, яка може бути використана ними у 

законотворчій діяльності. Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького 

центру здійснюється в рамках програми USAID "Рада: підзвітність, відповідальність, 

демократичне парламентське представництво", що виконується Фондом "Східна 

Європа". Більше про центр на сайті http://euinfocenter.rada.gov.ua/ 

 

http://euinfocenter.rada.gov.ua/
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У Сполучених Штатах Америки управління національними парками 

здійснює Служба національних парків/Управління національних парків, 

(NPS). Кожен національний парк має власні правила. Територія 

національного парку відкрита для відвідувачів. Туристичні відвідування 

національних парків сприяють економічному розвитку місцевих громад. На 

території національних парків проводяться екскурсії, виставки; там можна 

займатися альпінізмом, кемпінгом, риболовлею (з певними обмеженнями)1. 

З метою залучення більшої кількості туристів та водночас розвитку 

підприємницької діяльності NPS надає можливість укладання концесійних 

угод. 

NPS пропонує ряд розважальних, освітніх програм та заходів для 

відвідувачів, зокрема молоді. Співробітники NPS допомагають жителям 

місцевих громад у збереженні їхньої історії, відродженні громад, збереженні 

місцевих традицій та створення можливостей для відпочинку. 2 NPS залучає 

жителів цих громад до роботи в національних парках (на постійній основі чи 

на волонтерських засадах). 

Паркова поліція США здійснює охорону території національного 

парку. 

 

Управління національних парків 

(National Park Service, NPS)3 – агентство 

федерального уряду США, що здійснює 

управління національними парками, 

національними пам’ятками та іншим заповідним 

та історичним багатством країни. 

 

 

Facebook: www.facebook.com/nationalpark

service, Twitter: www.twitter.com/natlparkservice, 

YouTube: www.youtube.com/nationalparks

ervice. 

 

 
 

 

Управління було створено 25 серпня 1916 року з прийняттям Конгресом 

Органічного Закону про Управління національних парків4, підпорядковується 

Департаменту внутрішніх справ США5. 

                                                 
1
 Conserve Fish, Go Fishing! [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.nps.gov/subjects/fishing/index.htm. 
2
 Working With Communities [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.nps.gov/getinvolved/communities.htm.  
3
 National Park Service, U.S. Department of the Interior [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.nps.gov/index.htm.  
4
 ORGANIC ACT (1916) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.legisworks.org/congress/64/publaw-235.pdf  

http://www.facebook.com/nationalparkservice
http://www.facebook.com/nationalparkservice
http://www.twitter.com/natlparkservice
http://www.youtube.com/nationalparkservice
http://www.youtube.com/nationalparkservice
https://www.nps.gov/getinvolved/communities.htm
https://www.nps.gov/index.htm
http://www.legisworks.org/congress/64/publaw-235.pdf
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Національні парки створюються законодавчим актом Конгресу Сполучених 

Штатів. 6 

На NPS покладена подвійна роль: збереження екологічної та історичної 

цілісності місць, а також створення умов для зручного і доступного громадського 

користування та задоволення природніми місцями. До того ж, NPS співпрацює та 

надає допомогу племенам, органам місцевого самоврядування, неприбутковим 

організаціям та окремим громадянам у відродженні громад, збереженні історії, 

традицій святкування. 

 Організація Управління. NPS очолює директор, якого призначає 

президент за погодженням Сенату США. Директор має 3 заступника, 7 

регіональних представництв, що відповідають за управління національними 

парками та реалізацію політики і програм. Штаб-квартира організації розміщена 

у Вашингтоні. 

 Підпорядковані території.7 NPS здійснює управління 417 парками 

Національної системи парків (National Park System), з яких 60 – національні 

парки, а також допомагає в управлінні філіальних місць, національним реєстром 

історичних місць, місцями національної спадщини, національними заповідними 

та живописними ріками, національними історичними пам’ятками, національними 

маршрутами/стежками.  

Система національних парків охоплює більш ніж 33 993 593, 95 га (84 

млн. акрів) і складається з 417 місць з щонайменше 19 різноманітними 

позначеннями. До них відносяться: 

- 129 історичних парків і місць; 

- 87 національних пам’яток; 

- 60 національних парків; 

- 25 полів бою та військових парків; 

- 19 заповідників; 

- 18 рекреаційних зон; 

- 10 морських узбережь; 

- 4 туристичні автодороги; 

- 4 узбережжя озер; 

- 2 лісових фонди. 

 Фінансування/бюджет. Затверджений бюджет на 2018 рік склав      

$ 3,2 млрд. Бюджет NPS розподіляється за двома напрямками: дискреційні 

(робота/експлуатація національних парків) та обов'язкові витрати. По кожному з 

цих напрямків є ряд конкретних цілей, на реалізацію яких Конгрес спрямовує 

діяльність управління. 

 

                                                                                                                                                        
5
 U.S. Department of the Interior [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.doi.gov. 

6
 List of national parks of the United States [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_of_the_United_States. 
7
 National Park Service Overview [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.nps.gov/aboutus/upload/NPS-Overview-07-03-18.pdf.  

https://www.nps.gov/aboutus/upload/NPS-Overview-07-03-18.pdf
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Таблиця 1. 

Бюджет Управління національних парків 

 

2014 фіскальний рік $ 2,98 млрд. 

2015 фіскальний рік $ 2,615 млрд. 

2016 фіскальний рік $ 2,851 млрд. 

2017 фіскальний рік $2,932 млрд. 

 

Дискреційні витрати. Дискреційні витрати розділені на 5 операційних 

областей (Parks Operations of the National Parks (ONPS)): 

1) Управління ресурсами, це кошти та люди, задіяні/спрямовані на 

відновлення, збереження та підтримку природних і культурних ресурсів (біологи, 

геологи, археологи, фахівці з охорони та різноманітні спеціалізовані працівники з 

відновлення та збереження культурних будівель або природних об'єктів). 

2) Послуги для відвідувачів, кошти йдуть на забезпечення публічних 

та освітніх програм для широкої громадськості та шкільних груп. 

3) Захист парку, сюди входять працівники, що реагують на 

надзвичайні ситуації, пов’язані з відвідувачами (медичні та кримінальні), а також 

захист природних та культурних ресурсів парку від шкоди, заподіяної особами, 

які відвідують парк (паркові рейнджери, паркова поліція, кримінальні слідчі та 

оператори зв'язку). 

4) Технічне обслуговування та експлуатація об'єктів, витрати на 

засоби підтримки інфраструктури в кожному парку, тобто: плуги та важке 

обладнання для дорожнього очищення, ремонту та будівництва. Персонал 

включає в себе операторів обладнання, електриків, сантехніків, інженерів, 

архітекторів та інших спеціалістів з будівельної сфери. 

5) Підтримка парку, витрати на персонал, який забезпечує поточні 

матеріально-технічні потреби парків (спеціалісти з кадрової політики, 

контрактники, спеціалісти з питань майна, менеджери з бюджету, бухгалтери та 

спеціалісти з інформаційних технологій). 

Зовнішні адміністративні витрати. Рахунки, які сплачуються 

безпосередньо стороннім організаціям як частина матеріально-технічного 

забезпечення, необхідного для управління парками. Вона включає в себе орендні 

платежі, поштові платежі.  

Національний відпочинок та охорона. Кошти спрямовуються до 

місцевих громад для збереження природних і культурних ресурсів. Фінансуються 

програми з підтримки річок, стежок та охорони природи, що сприяють 

популяризації громадських зв’язків з парками, збереження природних ресурсів та 

відпочинку на природі на всій території США.  

 Економічні вигоди. Туристичні відвідування національних парків 

сприяють економічному розвитку місцевих громад. Щорічні витрати відвідувачів 

у громадах в межах 96,56 км (60 миль) від NPS-територій/місць підтримують 
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більш ніж 306 000 місцевих робочих місць і вносять приблизно $ 35,8 млрд. в 

економіку США (частина цих коштів надійшла безпосередньо в громади). 

 Працівники & волонтери. NPS працевлаштовує більш ніж 22 000 

постійних, тимчасових та сезонних працівників, а також понад 339 000 

волонтерів в парках (Volunteers-In-Parks (VIPs)). Співробітники NPS: 

 рейнджери (лісники) Управління національних парків (National Park 

Service Ranger): перекладачі, правоохоронні органи (A Law Enforcement Ranger); 

 менеджмент парку (управлінський склад, заступники директора);  

 Паркова поліція США (United States Park Police);8 

 управління надзвичайними ситуаціями (невідкладні медичні 

працівники, спеціалісти з пошуку та рятування); 

 диспетчери; 

 працівники з технічного обслуговування (включаючи теслярів, 

сантехніків, каменярів, автомеханіків, операторів автотранспорту, операторів 

важкого обладнання, електриків); 

 працівники з планування парку (архітектори, інженери та 

ландшафтні дизайнери); 

 працівники з управління ресурсами (археологи, біологи, ботаніки, 

працівники водного господарства, ґрунтознавці, геологи); 

 працівники історичної сфери (куратори, історики, техніки 

консервації, історичні архітектори, архівісти); 

 працівники з управління пожежною безпекою (менеджери, 

метеорологічні фахівці, пожежники); 

 адміністративний персонал NPS. 

 Рекреаційні візити. Понад 280 млн. туристів/відвідувачів кожного 

року відвідують місця Системи національних парків США (2017 рік – 330 млн., 

2000 рік – 286 млн). 

 Служба для відвідувачів. NPS утримує 879 центрів для відвідувачів 

та інформаційних пунктів. 2016 року понад 500 000 осіб відвідали 

спеціальні заходи та рейнджерські програми.  

 Молодіжні програми. NPS пропонує різноманітні програми, 

орієнтовані на молодь (починаючи з он-лайн програм «Web Ranger» до різних 

тематичних програм («Junior Ranger») у кожному національному парку. Більше 

660 000 дітей взяли участь у програмі «Junior Ranger» у 2016 році. До того ж, 

молодь залучають до роботи в національних парках. 

 Концесії.9 З метою збільшення кількості відвідувачів і залучення 

більшої аудиторії користувачів національними парками, NPS укладає концесійні 

                                                 
8
 United States Park Police [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.nps.gov/subjects/uspp/index.htm. 
9
 Концесія — договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що 

належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним 
фірмам, приватним особам. 
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угоди з приватними підприємствами, щоб забезпечити необхідними зручностями 

відпочинок відвідувачів.  

NPS уклало близько 500 концесійних договорів. Концесіонери 

забезпечують відвідувачів їжею, тимчасовим житлом, транспортом, магазинами 

та іншими послугами. Валові доходи концесіонерів щорічно складають 

приблизно $ 1,3 млрд. та щорічно вони сплачують уряду $ 80 млн. за 

франшизу/франшизних зборів.  

 Партнерство.10 NPS співпрацює з приватним бізнесом, 

неприбутковими організаціями, фізичними особами (громадська підтримка), 

Фондом національного парку з метою збереження природних та культурних 

ресурсів, надання освітніх та рекреаційних послуг.  

 

 Проекти/плани створення та реконструкції національних 

парків11 

 

Починаючи з 1930 року Відділ планування та дизайну Управління 

національних парків (NPS’s Branch of Plans and Design) займається розробкою 

генеральних планів територій національних парків.12 Генеральні плани містять 

текстовий описовий виклад та набір карт та креслень із зазначенням 

запропонованих розробок. 

Картографічне відділення (Cartographic Branch) володіє більшістю 

генеральних планів NPS.13 

Комплекс генерального плану складається з декоративного покриття, 

індексу та різних планів, що стосуються існуючих та запропонованих розробок на 

території парку. Обкладинки мистецькі - з малюнками та світлинами. 

Приклади деяких генеральних планів: 

 Фінальний генеральний план Національного парку Скелястих гір 

(Final master plan January 1976: ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK / COLORADO).14 

                                                                                                                                                        
Концесія — надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої 
влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій 
основі юридичній або фізичній особі (суб'єкту підприємницької діяльності) права на створення 
(будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови 
взяття суб'єктом підприємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов'язань зі створення 
(будівництва) та (або) управління (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та 
можливого підприємницького ризику. 
10

 Doing Business with Us [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.nps.gov/aboutus/doingbusinesswithus.htm. 
11

 National Park Service's Planning, Environment and Public Comment (PEPC) [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до ресурсу: https://parkplanning.nps.gov/publicHome.cfm. 
12

 Planning America’s Best Idea: Master Plans for National Parks [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
ресурсу: 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Master+Plans+of+Parks+and+Monuments&ie=UTF-
8&oe=UTF-8. 
13

 Master Plans of Parks and Monuments, 1931 – 1941 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:  - 

https://catalog.archives.gov/id/591991  

https://catalog.archives.gov/id/591991
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Титульний аркуш генерального плану 
Національного парку Йеллоустоун, 1933. 

Титульний аркуш генерального плану  
Національного парку Озеро Крейтер, 
1935.  
 

 

 
План для паркування та відвідувань об'єктів 
біля Old Faithful у Національному парку 
Йєллоустон.  

Титульний аркуш генерального плану 
Національного парку  Скелястих гір, 
1932.  
 

 

 

Інформацію підготувала Валентина Головань, 

Аналітик ЄІДЦ 
 

 

                                                                                                                                                        
14

 Final master plan January 1976: ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK / COLORADO - 

https://www.nps.gov/romo/learn/management/upload/final_master_plan.pdf  

 

https://www.nps.gov/romo/learn/management/upload/final_master_plan.pdf

