
Додаток 

до рішення десятої сесії обласної ради 

шостого скликання від 29 лютого 2012 року 

(зі змінами, внесеними рішенням 

сімнадцятої сесії обласної ради шостого 

скликання від 17 липня 2013 року та 

рішенням першого пленарного засідання 

двадцятої сесії обласної ради шостого 

скликання від 25 грудня 2013 року) 

 

 

П О ЛО Ж Е Н Н Я 

про фонд охорони навколишнього природного середовища 

Полтавської області 

 

1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської 

області (далі - Фонд) є складовою частиною обласного бюджету. Фонд 

створено з метою концентрації коштів і цільового фінансування 

природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, пов'язаних з охороною 

навколишнього природного середовища, відтворення та раціонального 

використання природних ресурсів, які спрямовуються на запобігання, 

зменшення та усунення забруднення довкілля, в тому числі на наукові 

дослідження з цих питань та заходів екологічної освіти і пропаганди. 

 

2. Фонд формується за рахунок сплати екологічного податку. 

 

3. Кошти Фонду використовуються в межах бюджетних програм, згідно з 

кошторисами доходів і видатків на відповідний бюджетний період, які 

затверджуються в установленому порядку. 

 

4. З Фонду фінансуються заходи, що належать до природоохоронних, які увійшли до 

Переліку видів діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.09.1996 № 1147 (із змінами). 

 

5. Розподіл коштів Фонду здійснюється обласною радою за поданням 

обласної державної адміністрації. 

 

6. При затвердженні Переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської 

області (далі  Перелік), за поданням обласної державної адміністрації, 

рішенням сесії обласної ради затверджуються Головні розпорядники 

коштів Фонду. 

 

7. Проект Переліку формується Департаментом з питань нафтогазового 

комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської 

облдержадміністрації (далі  Департамент) на основі запитів на 
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фінансування з Фонду, що подаються: 

- від управлінь обласної державної адміністрації, районних державних 

адміністрацій, міських, селищних та сільських рад; 

- від підприємств, організацій (що не виступають як підрядна організація 

по відповідних природоохоронних заходах); 

- від інших установ, підприємств, організацій та громадян згідно чинного 

законодавства України. 

Форма та зміст запиту визначається Порядком планування та фінансування 

природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного 

середовища Полтавської області, затвердженим рішенням тринадцятої сесії 

обласної ради шостого скликання від 14 листопада 2012 року (далі  Порядок). 

 

8. Проект Переліку формується Департаментом у відповідності з поданими 

пропозиціями та вимогами цього Положення і подається обласній 

державній адміністрації.  

Обласна державна адміністрація після розгляду погоджує проект 

Переліку з постійною комісією обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування та вносить проект Переліку на 

розгляд сесії обласної ради. 

 

9. Не менше 10 відсотків коштів Фонду може резервуватися для здійснення 

видатків, пов'язаних з природоохоронною діяльністю, що не були 

передбачені під час формування Переліку. 

 

10. В міжсесійний період для виконання невідкладних природоохоронних 

заходів обласній державній адміністрації надається право, за 

погодженням з постійною комісією обласної ради з питань екології та 

раціонального природокористування і президії обласної ради, проводити 

їх фінансування в межах та за рахунок резерву коштів Фонду з 

наступним затвердженням даного розпорядження голови обласної 

державної адміністрації сесією обласної ради. 

 

11. Касове виконання постійних і додаткових видатків Фонду, в межах та за 

рахунок надходжень, здійснюється за поданням головних розпорядників 

коштів Фонду згідно з планом, затвердженим постійною комісією 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.  

 Касове виконання видатків з резерву Фонду здійснюється за поданням 

головних розпорядників коштів Фонду, погодженими постійною комісією 

обласної ради з питань екології та раціонального природокористування 

та президією обласної ради, з наступним затвердженням на сесії обласної 

ради. 

 

12. Контроль за використанням коштів Фонду здійснюють: 

 

 Головні розпорядники коштів Фонду; 
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 Департамент; 

 постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального 

природокористування . 

 

13. За природоохоронні заходи, які фінансуються з Фонду, звітуються згідно з 

Порядком: 

 

 виконавці робіт – Головним розпорядникам коштів Фонду або 

замовнику; 

 Головні розпорядники коштів Фонду – Департаменту фінансів обласної 

державної адміністрації, Департаменту, постійній комісії обласної ради з 

питань екології та раціонального природокористування; 

 замовники коштів  Департаменту фінансів обласної державної 

адміністрації, Департаменту, постійній комісії обласної ради з питань 

екології та раціонального природокористування. 

Головним розпорядникам, виконавцям робіт та замовникам коштів 

визначити відповідальну особу за надання інформації про фактичне 

використання коштів Фонду до Департаменту. 

 

14. За нецільове та понадлишкове використання коштів Фонду посадові особи 

несуть відповідальність згідно з законодавством. 

 

15. Річний звіт фінансування природоохоронних заходів з Фонду, за 

поданням Департаменту, затверджується постійною комісією обласної 

ради з питань екології та раціонального природокористування, 

публікується у засобах масової інформації або видається окремим виданням. 

 Матеріали річного звіту надсилаються органам виконавчої влади, 

депутатам обласної ради та громадським організаціям, діяльність яких 

пов'язана з охороною навколишнього природного середовища. 

 


