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ПОРЯДОК 

планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного та 

місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища 

 

І. Загальні положення  

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 

року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів». 

 

2. Порядок встановлює правила планування та фінансування 

природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного та місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища, які формуються за рахунок 

частини  екологічного  податку та інших коштів, визначених законодавством. 

 

 

 

 

ІІ. Планування природоохоронних заходів 
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1. Планування природоохоронних заходів здійснюється на кожний 

наступний бюджетний рік, для чого формуються Переліки 

природоохоронних заходів обласного та місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища (далі – Переліки). 

 

2. Формування проекту Переліку по обласному фонду охорони 

навколишнього природного середовища здійснюється Департаментом 

економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної 

адміністрації, Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької 

обласної державної адміністрації. 

 

3. Формування проектів Переліків по місцевих фондах охорони 

навколишнього природного середовища здійснюється районними 

державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування 

відповідно до програм, затверджених місцевими радами. 

 

4. Переліки заходів по обласному та місцевих фондах охорони 

навколишнього природного середовища затверджуються Запорізькою 

обласною радою за поданням Запорізької обласної державної адміністрації. 

 

ІІІ. Подання запитів  

на виділення коштів з обласного та місцевих  

фондів охорони навколишнього природного середовища 

 

1. Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до 

проекту Переліку є запит про виділення коштів з Фонду для здійснення 

природоохоронних заходів на визначений бюджетний рік (далі – Запит). 
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Юридичні особи, які мають пропозиції щодо поліпшення якості 

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки 

населення,  мають право  подавати Запити до Запорізької обласної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій для 

вирішення питання про повне або часткове фінансування цих заходів. 

Запити подаються щороку, не пізніше 01 вересня поточного року, на 

наступний рік та містять такі матеріали: 

 

письмове звернення з обґрунтуванням необхідності виконання 

природоохоронного заходу та очікуваним екологічним ефектом; 

 

документ щодо результатів проведення експертизи проектів 

будівництва, реконструкції тощо; 

 

для заходів, пов’язаних з будівництвом природоохоронних об’єктів -  

відомість будови природоохоронних об’єктів, за формою згідно з додатком; 

 

кошторис витрат з розшифровуванням за джерелами фінансування та з 

розрахунками по кожному виду витрат, для заходів, не пов’язаних з 

будівництвом; 

 

висновок щодо відповідності запропонованого заходу Переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147, 

попередньо отриманий від Департаменту екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

 

2. Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної 

державної адміністрації за дорученням голови Запорізької обласної 

державної адміністрації або першого заступника голови Запорізької обласної 
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державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків,  опрацьовує Запити 

та готує загальний проект Переліку пропозицій по заходах, спрямованих на 

охорону та раціональне використання природних ресурсів на  відповідний 

бюджетний рік, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок 

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 

у разі необхідності вносить зміни до обласних програм. 

 

3. Райдержадміністрації, міськвиконкоми (міст обласного значення), 

щороку до 31 жовтня подають Департаменту екології та природних ресурсів 

Запорізької обласної державної адміністрації проекти Переліків 

природоохоронних заходів, спрямованих на охорону та раціональне 

використання природних ресурсів, фінансування яких пропонується 

здійснювати за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього 

природного середовища у наступному бюджетному році  з довідкою про 

прогнозні планові надходження до місцевих фондів охорони навколишнього 

природного середовища на наступний бюджетний рік.  

 

4. Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної 

державної адміністрації за результатами розгляду подає голові Запорізької 

обласної державної адміністрації або першому заступнику голови Запорізької 

обласної державної адміністрації, згідно з розподілом обов’язків, проект 

Переліку заходів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок 

коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.   

 

5. Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної 

державної адміністрації готує проект рішення Запорізької обласної ради про 

затвердження Переліку природоохоронних заходів, спрямованих на охорону 

та раціональне використання природних ресурсів, фінансування яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів обласного та місцевих фондів охорони 



 5 

навколишнього природного середовища у відповідному бюджетному  році  та 

вносить його на розгляд сесії Запорізької обласної ради. 

 

6. Рішеннями сесій відповідних рад визначаються головні 

розпорядники коштів обласного та місцевих фондів охорони навколишнього 

природного середовища, які виконують свої повноваження відповідно до 

бюджетного законодавства.  

 

ІV. Здійснення видатків  

із обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

 

 Перерахування коштів обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища здійснюється Департаментом фінансів Запорізької 

обласної державної адміністрації за зверненням головного розпорядника 

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

або отримувача субвенції з обласного бюджету, відповідно до розпису 

видатків в межах надходжень. 

 

 

V. Звітність про використання коштів  

фондів охорони навколишнього природного середовища 

 

1. Головні розпорядники коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища, отримувачі субвенцій з обласного 

бюджету  щомісяця подають інформацію про їх використання до 

Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної 

державної адміністрації для аналізу їх використання. 
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2. Координацію роботи райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст 

обласного значення), їх фінансових органів, підприємств, установ, 

організацій з питань використання коштів обласного та місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища  здійснюють Департамент 

фінансів Запорізької обласної державної адміністрації, Департамент 

економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної 

адміністрації, Департамент екології та природних ресурсів Запорізької 

обласної державної адміністрації. 

 

 

Заступник голови-керівник  
апарату Запорізької обласної 
державної адміністрації                                                               Ю.Г. Пелих 


