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П О Л ОЖ Е Н Н Я

про обласний фонд охорони навколишнього

природного середовища Чернйгйвсько? областй

1. ЗАГАЛЬНГ ПОЛОЖЕЪПШ ‚

1.1. Обласний фонд охорони иавколишнього природного середовища

(надал1 - Фонд) створено в1дпов1дно до Закону УкраТни «Про охорону

навколишнього природного середовища», Бюджетного кодексу УкраТни,

Положения про Державний фонд охорони навколишнього природного

середовища, затвердженого постаиовою Кабйнету М1н1стр1в УкраТни в1д

7 травия 1998 року М 634, постанови Каб1нету М1н1стр1в Укргйни в1д 17 вересня

1996 року Не 1147 «Про затвердження перелйку видйв д1яльност1, що належать

до природоохоронних заход1в», 1 е складовою частиною специального фонду

обласного бюджету.

1.2. Фонд створено з метою концентрацп коштйв та п1льового

фйнансування природоохоронних та ресурсозберпаючих заход1в (надалй -

заходйв), пов'язаних 13 охороною навколишнього природного середовища, що

спрямован1 на запобиання, зменшення та усунення забруднення

навколишиього природного середовища, в тому числ1 ф1нансування` наукових

досл1джень з цих питань.

2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФОНДУ

2.1. Фонд формуеться за рахунок:

- кошт1в еколог1чного податку; 7

- грошових стягнень за шкоду, заподйяну порушеиням законодавства про

охорону навколишнього природного середовища внаслйдок господарсько1 та

1ншо1 д1яльност1;

— ’ цйльових та йнших добровпгьних внескйв Шдприемств, установ,

орган1зац1й та громадян. „ я

2.2. Кошти Фонду акумулюються на рахунках обласного бюджету.

2.3. Кошти Фонду спрямовуъоться на фйнансування природоохороиних

та ресурсозберпаючих заходйв, ЩО вщповйдають основним напрямам державноТ

полйтики в галуз1 охорони довкшля, використання природних ёресурс1в та

забезпеченъш екологйчноТ безпеки, згйдио з постановою Кабйнету М1н1стр1в



Укра1ни вйд 17 вересия 1996 року Не 1147 «Про затвердження перел1ку вид1в

дйяльиостй, що належать до природоохоронних заход1в».

2.4. Головний розпорядник коштйв Фонду визначаеться р1шенням сесй

обласноТ ради. В м1жсес1йний перйод у виняткових випадках головний

розпорядник коштйв може визначатись спйльним розпорядженням голови

обласноТ державноЁ адм1н1страцй 1 голови обласноТ ради з наступним внесенням

змйн до р1шення про обласний бюджет на поточиий р1к.

2.5. Заходи Програми охорони навколишнього природного середовища

област1 корегуються ‘у в1дпов1дност1 до перелйку видаткйв Фонду (надал1 -

Перел1к) на плановий ф1нансовий р1к 1 затверджуються як додаток до

Програми. О

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАЪПШ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕШКУ ВИДАТЮВ

ОБЛАСНОГО ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛП/ПЩШЁЬОГО ПРИРОДНОГО

‘ СЕРЕДОВШЦА

3.1. Планування природоохоронних заходйв здпйснюеться робочою

групою з планування природоохоронних заходтв з Фонду (надалй — робоча

група), склад яко1затверджуеться розпорядженням голови обласноТ ради.

3.2. Планування зд1йснюеться на наступний бюджетний рйк, для чого

формуеться Перезпк.

3.3. Основою для розгляду та включения природоохоронного заходу до

проекту Перел1ку в запит про видйлення кошт1в з Фонду для здййснення

природоохоронних заходйв, що подасться на визначений фйнансовий рйк за

встановленою формою зг1дно з додатком. За наявностт, до запиту додаються

зведений кошторисний розрахунок бутнвництва чи реконструкцй об’екту з

позитивним експертним зв1том комплексноТ експертизи, кошторис витрат, якй

пропонуеться зд1йснити з Фонду, граф1к реадпзацй заходу, копП докуменпв, Щ0

е п1дставою для виконання заходу або витяги з них.

3.4. Райдержадмшютрацй, районнй ради, органи м1сцевого

самоврядування, виконавч1 ком1тети органи; м1сцевого самоврядування,

галузевт пйдроздйли облдержадмйнйстрацй подають запити на наступний ртк

Департаменту екологй та природних ресурсйв облдержадмйнйстрацй до, 20

серпня поточного року та копй матер1ал1в — робочйй груп1.

Юридичн1 особи подають запити Через Щдроздйли обласно? державноТ

адмйнйстрацй, до сфери управшння яких’ вони належать, на п1дстав1 проектно-

КОШТОрИСНО1 документацп за УМОВИ Н8ЯВНОСТ1 ПОЗИТИВНОГО бКСПВрТНОГО ЗВ1ТУ

КОМПЛСКСНОТ СКСПСРТИЗИ. "

ц

3.5. З метою запобпання та Шквйдацй надзвичаиних екологйчних

ситуац1й, пов’язаних 13 забрудненням навколишнього природного середовища,

та Тх насзпдктв, а тнкож для реадпзацй невйдкладних природоохоронних заходтв,

райдержадмтнтстрацй, районнй ради, виконавчй комйтети мюьких рад м1ст

обласного значения, об’еднан1 територйальтп громади, галузев1 птдроздйли



‘ с ‹ - о в

облдержадмшйстрацй можуть подавати в1дпов1дн1 запити шзшше

встановленого терм1ну.

3.6. Подавачт запит1в в особ1 кер1вник1в несуть персональну

вщповтдальнють за достовйрнтсть 1 повноту Знформацй, яка м1ститься в запитах

та документах, що додаються в1дпов1дно до вимог п.3 ‚З Порядку. и

3.7. Департамент екологй та природних ресурс1в облдержадмшютрацй

здтйснюе попередн1й розгляд отриманих екологтчних запиттв на вйдповйднють

перел1ку видйв дйяльносп, Що належать до природоохоронних заходтв та

об'ект1в, затверджених постановою Каб1нету М1н1стр1в УкраТни вйд 17 вересия

1996 року Не 1147. Еколог1чн1 запити, якй не втдповщають даному Перелйку, або

поданй з порушенням цього Порядку, у м1сячний терм1н повертаються подавачу

еколог1чного запиту з пояснеиням причин повернения.

3.8. Узагальнену 1нформац1ю про запити Департамент екологп та

природних ресурс1в облдержадм1н1страцй надае на розгляд робочоТ групи для

формування Переяпку. ’

3.9. При П1ДГОТОВЦ1 робочою групою проекту Перелйку перевага

надаеться природоохоронним об’ектам з наявнютю затвердженоТ в

установленому порядку проектно-кошториснй документаЦП та позитивного

висновку з оц1нки впливу на довктлля.

В1дб1р природоохоронних заход1в здпйснюеться за такими критер1ями:

- ступ1нь готовносп заходу на час подання запиту;

— терм1н реапйзацй заходу;

- наявн1сть власних кошт1в як джерела фйнансування та/або наявн1сть

гарантованого сп1вф1нансування з Ёнших джерел;

— показники ресурсо- та енергозбереження та природоохоронний ефект;

- ступйнь масштабностт еколог1чного впливу.

Шдготовлений проект Перелтку на паперових та електронних ностях

направляеться робочою групою до Департаменту екологй та природних

ресурс1в облдержадшнйстрацй.

3.10. Департамент екологй та природних ресурс1в облдержадмйнютрацй

готуе проект р1шення про затвердження Перелйку, який розглядаеться

пост1йними ком1с1ями обласноТ ради та затверджуеться на пленарному зас1даин1

обласноТ ради.

3.11. До 10 в1дсотк1в кошт1в Фонду може резервуватися для зд1йснення

непередбачених видатк1в, пов’язаних з природоохоронною д1яльн1стю, що не

носять поспйний характер 1 не могли бути передбаченй шд час складання

проекту обласного бюджету.

Коптти резерву використовутоться за додатковим кошторисом, що

затверджуеться сп1льним розпорядженням голйв облдержадмйнютрацй та

обласнот ради з послтдуючим затвердженням на сесП обласноТ ради.
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3.12. Внесення зм1н до Перел1ку або додатковий перел1к за рахунок

перевиконания надходжень до Фонду подаеться та затверджуеться у порядку,

внзначеному п. п. 3.2-3.11. ’

4. ПОРЯДОК Ф1НАНСУВАННЯ ВИДАТКПЗ ФОНДУ
ОХОРОНИ ‘

НАВКО1П/Ш1НЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВ
ШЦА

4.1. Касове виконання обласного бюджету за видатками Фонду

проводиться в межах надходження кошт1в до нього в установленому

законодавством порядку.

4.2. Департамент ф1наис1в облдержадм1н1страц11 в1дпов1дно до заявок

головних розпорядник1в кошт1в в межах наявних ф1нансових ресурс1в зд1йснюе

перерахування кошт1в 31 спец1ального рахунку обласного бюджету на рахунки

головних розпорядник1в кошт1в.
А

4.3. Головне управл1ння Державно1 казначейсько1 служби Укра1ни в

Черн1г1вськ1й област1 зд1йснюе ф1иансування природоохоронних заход1в, зг1дио

з Перел1ком, затвердженим р1шенням обласно1 ради. _

4.4. Головн1 розпорядники кошт1в визначають розпорядник1в нижчого

р1вня та затверджують Тх кошториси. Розпорядники кошт1в нижчого р1вня

зв1ту1оться перед головними розпорядниками, а головний розпорядник

щоквартально надае 1иформаЦ1ю про стан використання кошт1в пост1йн1й

ком1с11 обласно1 ради з питань агропромислового комплексу, еколог11,

природокористування та земельних в1дносин та Департаменту еколог11 та

природних ресурс1в облдержадм1н1страц11.

Розпорядники кошт1в забезпечують:

— складання кошторис1в витрачання кошт1в спец1ального фонду

бюджету;

- укладання угод з одержувачами бюджетних кошт1в в1дпов1дно до

чинного законодавства;

— перерахування кошт1в одержувачам в1дпов1дно до укладених договор1в

1 Шдтверджуючих документ1в про виконання роб1т в межах бюджетних

асигнуваиь, встановлених кошторисом.

4.5. Передача об’ект1в, фактичних видатк1в по виконаних роботах та

документац11 по них, зд1йснених за рахунок обласного фонду охорони

навколишнього природного середовища для виконання заход1в, пов’язаних 31

збереженням навколишнього природного середовища, зд1йснюеться головними

розпорядниками кошт1в на баланс в1дпов1дних орган1в м1сЦевого

самоврядування та балансоутримувач1в об’ект1в `в1дпов1дно до чинного

законодавства.

` Ё



5. П-ШП УМОВИ

5.1. Головн1 розпорядники, розпорядники та одержувач1 кошт1в Фонду

несуть в1дпов1дальн1сть за нец1льове використання, 3г1дно 3 чииним

законодавством Укра1ни. ‚ с

5.2. Контроль Ц1лЬового та ефективного використанням кошт1в Фонду

зд1иснюють у межах сво1х повноважень органи, на як1 3г1дно’ 13 законодавством

покладен1 так1 функц11. О

Директор Департаменту

еколог11 та природних ресурс1в

обласно1 державно1 адм1н1страц11 ' б? К.В. Сахневич

1‘
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