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Про внесення змін до Порядку планування та фінансування природоохоронних 
заходів з обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного 
середовища, затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної 
державної адміністрації від 03 лютого 2014 року № 24 «Про затвердження 
Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного та 
місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища»  
 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового 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», з метою удосконалення процедури фінансування 

цільових екологічних програм, проектів, заходів щодо охорони та відтворення 

навколишнього природного середовища: 

 

1. Внести зміни до Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з обласного та місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням 

голови Запорізької обласної державної адміністрації від 03 лютого 2014 року  
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№ 24 «Про затвердження Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з обласного та місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища», зареєстрованого в Головному 

управлінні юстиції у Запорізькій області 17 лютого 2014 року за № 3/1643: 

1) пункт 2 розділу ІІ викласти в наступній редакції: 

«2. Формування проекту Переліку по обласному фонду охорони 

навколишнього природного середовища здійснюється Департаментом екології 

та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації та 

погоджується з Департаментом економічного розвитку і торгівлі Запорізької 

обласної державної адміністрації.»; 

2) перший абзац пункту 1 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: 

«Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до 

проекту Переліку є запит про виділення коштів з відповідного Фонду охорони 

навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних 

заходів на визначений бюджетний рік (далі – Запит).»; 

3) пункт 2 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: 

«2. Департаментом екології та природних ресурсів Запорізької обласної 

державної адміністрації опрацьовуються Запити, проводиться аналіз наявності 

потенційного екологічного ефекту від реалізації відповідного заходу, за 

результатами якого готується 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.»; 

4) доповнити розділ ІІІ пунктом 7: 

«7. Розпорядники коштів обласного та місцевих фондів охорони 

навколишнього природного середовища надають до Департаменту екології та 

природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації технічні 

завдання на проектування об’єктів будівництва (у тому числі виготовлення, 

коригування проекту) та тендерну документацію щодо умов проведення 
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публічних закупівель по заходам, які передбачають закупівлю товарів та/або 

робіт, послуг.  

Департамент екології та природних ресурсів Запорізької обласної 

державної адміністрації аналізує відповідність способів/механізмів щодо 

досягнення екологічного ефекту при виконанні природоохоронних заходів та 

надає пропозиції у разі необхідності.»; 

5) пункт 1 розділу V викласти в наступній редакції: 

«1. Головні розпорядники коштів обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища, отримувачі субвенцій з обласного 

бюджету щомісяця подають інформацію про їх використання до Департаменту 

екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної адміністрації, 

Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної 

адміністрації для аналізу їх використання.» 

 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня 

його офіційного оприлюднення. 

 

 
Голова Запорізької обласної  
державної адміністрації                                                            К.І. Бриль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


