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I. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК У СКЛАДІ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО ТА 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 

Екологічний податок, визначений підпунктом 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України, і в деталях врегульовується розділом VIII Податкового кодексу України1
, є 

одним із загальнодержавних податків, що «справляється з фактичних обсягів викидів у 

атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, 

фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, 

фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних 

відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року».   

 

Екологічний податок, що нараховується та сплачується щоквартально, відповідно до 

пункту 249.1 статті 249 ПКУ, є одним із загальнодержавних податків, якому присвячено Розділ 

VIII Податкового кодексу України.  

   

Розділ VIII 

Податкового 

кодексу України 19010000  Екологічний податок  

 

Об’єкт та база 

оподаткування 

240.1.1. викиди 

забруднюючих 

речовин в атмосферне 
повітря2

 

стаціонарними 

джерелами 

забруднення; 19010100  

Надходження від 

викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними 

джерелами 

забруднення  

242.1.1. обсяги та види 

забруднюючих речовин, 

які викидаються в 

атмосферне повітря 
стаціонарними 

джерелами; 

240.1.2. скиди 

забруднюючих 

речовин 

безпосередньо у водні 
об'єкти; 19010200  

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 
об'єкти  

242.1.2. обсяги та види 

забруднюючих речовин, 

які скидаються 
безпосередньо у водні 
об'єкти; 

240.1.3. розміщення 

відходів (крім 

розміщення окремих 

видів (класів) відходів 

як вторинної 
сировини, що 

розміщуються на 
власних територіях 

(об'єктах) суб'єктів 

господарювання); 19010300  

Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально відведених 

для цього місцях чи на 
об'єктах, крім 

розміщення окремих 

видів відходів як 

вторинної сировини  

242.1.3. обсяги та види 

(класи) розміщених 

відходів, крім обсягів та 
видів (класів) відходів як 

вторинної сировини, що 

розміщуються на власних 

територіях (об'єктах) 

суб'єктів 

господарювання; 

240.1.4. утворення 

радіоактивних 

відходів (включаючи 

вже накопичені); 
240.1.5. тимчасове 
зберігання 

радіоактивних 19010400  

Екологічний податок, 

який справляється за 
утворення 

радіоактивних відходів 

(включаючи вже 
накопичені) та/або 

тимчасове зберігання 

242.1.5. обсяги та 
категорія радіоактивних 

відходів, що 

утворюються внаслідок 

діяльності суб'єктів 

господарювання та/або 

тимчасово зберігаються 

                                                                 
1  Див.  листи ДФСУ від 07.09.2011 року № 24090/7/15-2117 та від 26.08.2011 року № 23116/7/15-2117.  Лист 
Мінекоресурсів від 16.02.2000 року № 14-6/134. 
2
  Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII «Про охорону атмосферного повітря». 
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Розділ VIII 

Податкового 

кодексу України 19010000  Екологічний податок  

 

Об’єкт та база 

оподаткування 

відходів їх 

виробниками понад 

установлений 

особливими умовами 

ліцензії строк. 

радіоактивних відходів 

їх виробниками понад 

установлений 

особливими умовами 

ліцензій строк  

їх виробниками понад 

установлений 

особливими умовами 

ліцензії строк; 

 

Детальніше ставки екологічного податку визначаються у розділі VIII Податкового кодексу 

України, а коефіцієнти його розподілу між бюджетами різних рівнів адміністративно-

територіального устрою встановлюються в редакції, запровадженій Законом України від 

28.12.2014 № 79-VIII,  у таких пропорціях:  

 20% - у пункті 16-1 статті 29 Бюджетного кодексу України для Державного бюджету 

України (крім екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 

понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до загального фонду 

державного бюджету у повному обсязі),   
 80% - у пункті 43 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України для доходів 

загального фонду … бюджетів міст Києва…, 

 55%  - у пункті 33 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України для доходів 

загального фонду … обласних бюджетів,  

 25% -  у пункті 43 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України для бюджетів 

об’єднаних тер. громад, 

 25% -  у пункті 43 статті 64 Бюджетного кодексу України для доходів загального фонду 

… бюджетів міст обласного значення, 

25% - у пункті 20-4 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України для доходів 

загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів (крім 

екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 
накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

встановлений особливими умовами ліцензії строк)
3
. 

 

Суми надходжень від екологічного податку до місцевих бюджетів залишаються вкрай 

незначними.  Крім того, екологічний податок у 2015-му році фактично не мав цільового 

призначення у вигляді використання коштів від плати за забруднення на реалізацію саме 
природоохоронних заходів.   

 

Щодо розподілу екологічного податку, то його з 01.01.2016 р. повинні зараховувати до 

спеціального фонду, згідно Закону України від 24.12.2015 № 918-VIII "Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку": 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/918-19.  У спеціальному фонді Полтавського обласного 

бюджету на 2016-й рік передбачено надходження у сумі 51,0 млн. грн.  Проте законопроект № 

3778 пропонує перенести його перенесення до спеціального фонду на 2017-й рік 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57677).  Також є законопроект 3778-1, 

який виконує норму закону про охорону навколишнього природного середовища, щодо того, що 

кошти від екологічного податку повинні йти лише на природоохоронні заходи 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57975). 

 
                                                                 
3  коефіцієнт розщеплення до спец. фонду у 2011-2012 роках становив 50,0%, у 2013-му році: 33,5%, у 2014-му році: 
35,0%, відповідно до пункту  5-1 розділу VI Бюджетного кодексу України, крім податку, що  справляється за 
утворення радіоактивних  відходів  (включаючи  вже  накопичені)  та/або тимчасове зберігання радіоактивних 

відходів їх  виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії  строк. 
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Тобто у доходній (ст. 29, 64, 66 та 69 БКУ) та у видатковій частинах державного та 
місцевих бюджетів збалансовуються інтереси держави та об’єднань територіальних громад, 

представлених як безпосередньо, так і органами місцевого самоврядування на трьох рівнях 

адміністративно-територіального устрою (базовому, районному та регіональному). 

 

Cтавки екологічного податку за викиди визначаються або за найменуванням 

забруднюючої речовини, або за класом, або залежно від установлених орієнтовно безпечних 

рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів. 

 

Таблиця. Витяг з Податкового кодексу України (за викиди в атмосферне повітря) 

Стаття 

ПКУ 

Найменування забруднюючої речовини Ставка екол. 

податку, гривень 

за 1 тонну 

Оксиди азоту  1553,79 

Аміак 291,41 

Ангідрид сірчистий 1553,79 

Ацетон 582,83 

Бенз(о)пірен 1977992,51 

Бутилацетат 349,96 

П’ятиокис ванадію 5828,32 

Водень хлористий 58,54 

Вуглецю окис 58,54 

Вуглеводні 87,81 

Газоподібні фтористі сполуки 3846,95 

Тверді речовини 58,54 

Кадмію сполуки 12298,01 

Марганець та його сполуки 12298,01 

Нікель та його сполуки 62658,23 

Озон 1553,79 

Ртуть та її сполуки 65863,81 

Свинець та його сполуки  65863,81 

Сірководень 4993,53 

Сірковуглець  3245,03 

Спирт н-бутиловий  1553,79 

Стирол  11346,13 

Фенол  7052,52 

Формальдегід   3846,95 

ст. 243.1 

Хром та його сполуки   41713,2 

Класс небезпечності I 11113,26 

Класс небезпечності IІ 2545,11 

Класс небезпечності IІІ 379,22 

ст. 243.2 

Класс небезпечності IV 87,81 

безпечний рівень впливу речовин (сполук), 

міліграмів на 1 куб. метр 

 

Менше ніж 0,0001 467807,81 

0,0001-0,001 (включно) 40081,78 

понад 0,001-0,01 (включно) 5536,9 

понад 0,01-0,1 (включно) 1553,79 

ст. 243.3 

понад 0,1 58,54 

ст. 243.4 Ставка податку за викиди двоокису вуглецю  0,26 
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Таблиця.  Витяг з Податкового кодексу України (за скиди забруднюючих речовин у водні 
об'єкти) 

Стаття 

ПКУ 

Найменування забруднюючої речовини Ставка екол. 

податку, гривень 

за 1 тонну 

ст. 245.1  Азот амонійний  1020,6 

 Органічні речовини (за показниками біохімічного 

споживання кисню (БСК 5) 

408,5 

 Завислі речовини  29,27 

 Нафтопродукти  6003,94 

 Нітрати  87,81 

 Нітрити  5012,61 

 Сульфати  29,27 

 Фосфати  815,72 

 Хлориди  29,27 

ст. 245.2 на які встановлено гранично допустиму 

концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень 
впливу: 

Гранично допустима концентрація забруднюючих 

речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, 

міліграмів на 1 літр. 

 

 До 0,001 (включно) 106936,91 

 Понад 0,001-0,1 (включно) 77534,45 

 Понад 0,1-1 (включно) 13366,96 

 Понад 1-10 (включно) 1360,37 

 Понад 10 272,33 

ст. 245.3 на які не встановлено гранично допустиму 

концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень 
впливу: 

Гранично допустима концентрація забруднюючих 

речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, 

міліграмів на 1 літр - зг. ст. 245.2 

 

ст. 245.4 За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера 
ставки податку, зазначені у пунктах  

245.1 і 245.2 цієї статті,  
збільшуються у 1,5 раза. 

 

 

 

Таблиця.  Витяг з Податкового кодексу України (за розміщення відходів у спеціально відведених 

для цього місцях чи на об'єктах) 

Стаття 

ПКУ 

Найменування забруднюючої речовини Ставка екол. 

податку, гривень 

за 1 одиницю 

ст. 246.1   

ст. 246.1.1 Обладнання та прилади, що містять ртуть, елементи 

з іонізуючим випромінюванням 

548,47 
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Стаття 

ПКУ 

Найменування забруднюючої речовини Ставка екол. 

податку, гривень 

за 1 одиницю 

ст. 246.1.2 люмінесцентних ламп 9,54 

ст. 246.2 Ставки податку за розміщення відходів, які 
встановлюються залежно від класу небезпеки та 

рівня небезпечності відходів4
 

Ставка екол. 

податку, гривень 

за 1 тонну 

 I, надзвичайно небезпечні 890,79 

 II, високонебезпечні  32,45 

 III, помірно небезпечні 8,14 

 IV, малонебезпечні 3,17 

 малонебезпечні нетоксичні відходи 

гірничодобувної промисловості 
0,31 

246.3. За розміщення відходів, на які не встановлено клас 
небезпеки, застосовується ставка податку,  

встановлена за 
розміщення 

відходів I класу 

небезпеки 

246.4. За розміщення відходів на звалищах, які не 
забезпечують повного виключення забруднення 

атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки 

податку, 

зазначені у 

пунктах 246.1-

246.3 цієї статті, 
збільшуються у 3 

рази 

 

Таблиця.  Витяг з Податкового кодексу України (залежно від місця (зони) розміщення відходів у 

навколишньому природному середовищі) 
Стаття 

ПКУ 

Місце (зона) розміщення відходів Коефіцієнт 

ст. 246.5   

 В межах населеного пункту або на відстані менш як 

3 км від таких меж 

3 

 На відстані від 3 км і більше від меж населеного 

пункту 

1 

 

 

Стаття 

ПКУ 

 гривні у 

розрахунку на 1 

кВт-год 

виробленої 
електричної 

енергії 
247.1. Ставка податку за утворення радіоактивних 

відходів виробниками електричної енергії - 
експлуатуючими організаціями ядерних установок 

(атомних електростанцій), включаючи вже 
накопичені, 

0,008 

 

                                                                 
4  Висновки інституту Морзеєва, що регулюється Державною інспекцією ядерного регулювання.  Комісія при 

Міністерстві охорони здоров’я України приймає рішення по санітарних зонах та санітарних нормах.  Постанова 
КМУ від 22 серпня 2011 р. N 893 "Про затвердження Правил санітарної охорони території України": 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-п.  
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Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок 

(атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів. 

Стаття 

ПКУ 

Категорія відходів 

 
Коефіцієнт 

247.2 Високоактивні  50 

 Середньоактивні та низькоактивні   2 

 

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк. 

Стаття 

ПКУ 

Категорія 

відходів 

 

Ставка податку за 
тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів 

(крім відходів, 

представлених як 

джерела іонізуючого 

випромінювання), 

гривень за 1 куб. метр 

 

Ставка податку за тимчасове 
зберігання радіоактивних 

відходів, представлених як 

джерела іонізуючого 

випромінювання, гривень за 
1 куб. сантиметр 

 

248    

248.1. Високоактивні 381767,57 12725,59 

 Середньоактивні 
та низько 

активні 

7126,32 2545,11 

 

            Згідно пункту 250.3 статті 250 Податкового кодексу України, “центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони 

навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 
адміністрації до 1 грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих органів переліки 

підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку 

видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також 

направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за 
кварталом, у якому такі зміни відбулися. 

 

Ще меншими є відрахування до спеціальних фондів місцевих бюджетів, згідно пункту 4 

частини першої статті 69-1 Бюджетного кодексу України, у вигляді «70 відсотків грошових 

стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, в тому числі: до сільських, 

селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються 
згідно із законом та перспективним планом формування територій громад - 50 відсотків, 

обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва 
та Севастополя - 70 відсотків». 

 

Також ст. 14.1.61 Податкового кодексу України визначає, що до заходів нетарифного 

регулювання відноситься дозвільна система органів державної влади, що здійснюють … 

екологічний … вид контролю. 

 

 

II. ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ 

НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ РІВНІ  
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На загальнодержавному рівні Постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 

року № 32 затверджено Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України".  А 

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.14 р. № 442 «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади» до центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та 
природних ресурсів України, віднесено:  

 Державну службу геології та надр України (ЄДРПОУ: 37536031), 

 Державне агентство України з управління зоною відчуження (ЄДРПОУ: 37536183), 

 Державне агентство водних ресурсів України (ЄДРПОУ: 37472104), Положення про яке 
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393,   

 Державну екологічну інспекцію України (ЄДРПОУ: 05387386). 

Державне агентство з екологічних інвестицій перебуває у стадії ліквідації. 
 

Коефіцієнт розподілу екологічного податку до Державного бюджету встановлюються в 

редакції, запровадженій Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII,  у пропорції  20%, відповідно 

до пункту 16-1 статті 29 Бюджетного кодексу України для Державного бюджету України,   

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163 затверджено 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

природоохоронних заходів.  Відповідно до п. 4 цієї Постанови, план природоохоронних заходів 

затверджується Мінприроди за погодженням з Мінфіном. 

 

 Таблиця.  Планові показники Державного бюджету України, тис. грн.  

Видатки розпорядника  2013 2014 2015 2016 пр. 

Міністерство екології та 
природних ресурсів України, 

усього планові видатки 

4 130 251,3 3 897 969,1 4 123 494,5 4 583 223,7 

 У т. ч. бюджетна програма 
2401270 “Здійснення 

природоохоронних заходів” 

979 978,9 548 937,3 611 421,4 232 355,0 

Джерело: закони України. 

 

Як бачимо, протягом останніх років спостерігається тенденція зменшення планових 

показників фінансування з Державного бюджету України за програмою 2401270 “Здійснення 

природоохоронних заходів”.   

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з 
метою удосконалення механізму планування та фінансування видатків на здійснення 

природоохоронних заходів згідно з Бюджетним кодексом України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2011 року № 163 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для здійснення природоохоронних заходів» і від 17 серпня 

2011 року № 877 «Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми «Підтримка 

реалізації Стратегії національної екологічної політики України», наказом Міністерства екології 
та природних ресурсів України від 12.06.2015  № 194 було затверджено Порядок планування та 
фінансування природоохоронних заходів, який визначив такі терміни як:  

“виконавець природоохоронного заходу - безпосередній виконавець природоохоронного 

заходу, зокрема, на балансі якого обліковується об'єкт (у тому числі незавершеного будівництва), 
на якому планується здійснити зазначений захід, та який на основі відповідного договору може 
бути уповноважений на здійснення функцій замовника щодо конкретного природоохоронного 

заходу. Виконавцем природоохоронного заходу можуть бути: підприємство, установа або 



23.06.2016 

стор. 9 з 48 

організація, що належать до сфери управління Мінприроди, або юридичні особи усіх форм 

власності; 
відповідальний виконавець - структурний підрозділ апарату Мінприроди, визначений 

наказом Мінприроди відповідальним за виконання (реалізацію) бюджетної програми (напряму), 

до компетенції якого належать організація та забезпечення планування видатків на 
природоохоронні заходи (за напрямами), розгляд запитів та здійснення відбору 

природоохоронних заходів; 

замовник природоохоронного заходу - юридична особа, яка має намір здійснити 

конкретний природоохоронний захід за рахунок бюджетних коштів. Замовником 

природоохоронного заходу можуть бути: відповідальний виконавець; підприємство, установа та 
організація, що належать до сфери управління Мінприроди; центральний або місцевий орган 

державної виконавчої влади; юридична особа усіх форм власності; 
запит - запит про виділення коштів для здійснення природоохоронного заходу за 

відповідною бюджетною програмою; 

підрозділ планування природоохоронних заходів - структурний підрозділ апарату 

Мінприроди, який відповідно до положення про нього забезпечує координацію діяльності 
відповідальних виконавців щодо планування та фінансування природоохоронних заходів; 

план - план природоохоронних заходів за відповідною бюджетною програмою”. 

 

Застосовуються такі критерії: 
1 відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та напрямам 

діяльності, які забезпечують реалізацію програми; 

2 готовність природоохоронного заходу на час подання запиту; 

3 Природоохоронний ефект; 
4 економічна ефективність (строк окупності); 
5 наявність власних коштів як джерела фінансування; 

6 наявність гарантованого фінансування з інших джерел; 

7 строк реалізації природоохоронного заходу. 

 

 

Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища 
було затверджене ще Постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634.  

Положення передбачає, що залишок  коштів  Фонду  станом  на  1 січня поточного року, а також  

понадпланові  надходження до Фонду можуть спрямовуватися на фінансування   

природоохоронних   та  ресурсозберігаючих  заходів, зокрема   у   вигляді  субвенцій  з  
державного  бюджету  місцевим бюджетам,  за окремим рішенням Кабінету Міністрів України.   

  

Кошти на загальнодержавному рівні на здійснення природоохоронних заходів 

виділяються у тому числі:  
Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 26 червня 2013 року № 460 “Про 

виділення коштів для здійснення у 2013 році природоохоронних заходів”, 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 26 червня 2013 року № 443 "Про 

виділення коштів для здійснення у 2013 році природоохоронних заходів", 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2015 року № 1351-р “Про 

виділення коштів для здійснення у 2015 році природоохоронних заходів”, тощо. 

 

Перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147
5
.   

 

                                                                 
5
  Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-п. 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р “Про 

затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 
2011 - 2015 роки» визначило такі пріоритети:  

 - поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки (пріоритет №1); 

- припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі 
(пріоритет №2); 

- удосконалення регіональної екологічної політики (пріоритет №5), головним спрямуванням якої 
в рамках визначеного пріоритету є створення методологічних засад щодо розроблення й 

затвердження регіональних і місцевих планів дій з охорони навколишнього природного 

середовища.  
 

 

III. ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ЗАХОДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Відповідно до пункту 33 частини 1 статті 66 Бюджетного кодексу України, в редакції, 
запровадженій Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII, коефіцієнт розподілу екологічного 

податку для доходів загального фонду обласних бюджетів становить 55% екологічного 

податку. 
 

Проект Полтавського обласного бюджету на 2016-й рік, прийнятий Полтавською 

обласною радою 29.01.2016-го року, визначає такі прогнозні надходження екологічного податку: 

 

Таблиця. 

  

Всього Загальни
й фонд 

Спеціальний 

фонд Частка 

19010000 Екологічний 

податок 

51 000 000   51 000 000 

100,0% 

19010100 Надходження від 

викидів 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне повітря 
стаціонарними 

джерелами 

забруднення 

12 200 000   12 200 000 

23,92% 

19010200 Надходження від 

скидів 

забруднюючих 

речовин 

безпосередньо у 

водні об'єкти 

2 000 000   2 000 000 

3,92% 

19010300 Надходження від 

розміщення 

відходів у 

спеціально 

відведених для 
цього місцях чи на 
об'єктах, крім 

розміщення 

окремих видів 

36 800 000   36 800 000 

72,16% 
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Всього Загальни
й фонд 

Спеціальний 

фонд Частка 

відходів як 

вторинної 
сировини6

 

Джерело: рішення Полтавської обласної ради від 29.01.2015-го року 

 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 13.05.2015  № 150 було 

скасоване положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища 
de facto в областях та у місті Києві.  Тож на регіональних рівнях в структурі місцевих органів 

виконавчої влади діють департаменти екології та природних ресурсів, зокрема, такий 

департамент є у Полтавській обласній державній адміністрації7. 
 

План роботи обласної державної адміністрації на 2016 рік, затверджений Розпорядженням 

голови Полтавської обласної державної адміністрації від  23.12.2015 № 646 передбачає як:  

№ 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу 

Відповідальні 
Виконавці 

1 2 3 4 

І. Питання, які плануються для розгляду обласною радою                                 

І квартал 

10. Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного бюджету 

за рахунок коштів екологічного 

податку в 2016 році. 

Закони України “Про охорону 

навколишнього природного 

середовища”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні” 

Товстий Р.І., 
Піддубний І.А. 

11. Про затвердження Порядку 

планування та фінансування 

природоохоронних заходів з 
обласного бюджету за рахунок 

коштів екологічного податку8
. 

Закони України “Про охорону 

навколишнього природного 

середовища”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні” 

Товстий Р.І., 
Піддубний І.А. 

Протягом року 

33. Про погодження переліку об’єктів, 

що фінансуватимуться у 2016 році 
за рахунок коштів обласного фонду 

охорони навколишнього 

природного середовища. 

Бюджетний кодекс України. Пругло О.Є., 

Голбан Т.Т. 

35. Про внесення змін до Переліку 

природоохоронних заходів для 
фінансування з обласного бюджету 

за рахунок коштів екологічного 

податку в 2016 році. 

Закони України “Про охорону 

навколишнього природного 

середовища”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні” 

Товстий Р.І., 
Піддубний І.А. 

Джерело: сайт Полтавської обласної державної адміністрації. 

                                                                 
6
  Див. пункт "і" частини  першої  статті 17 Закону України № 187/98-ВР від 05.03.1998 року “Про відходи” 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр  
7  Положення про Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації 
затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації 19.05.2015 № 219: http://www.adm-

pl.gov.ua/sites/default/files/219-2015.pdf. 
8  У минулому порядок визначався Розпорядженнями Голови Полтавської ОДА.  Наприклад, було Розпорядження 
Голови Полтавської ОДА від 20.08.2001 N 283 "Про затвердження Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища", зареєстроване в 

Полтавському обласному управлінні юстиції 04.09.2001 за N 89/664 (із змінами). 
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Загалом же, Полтавський обласний бюджет на 2016-й рік містить три галузі, за рахунок яких 

фінансуються заходи з охорони навколишнього природного середовища: 

 
 Галузь:  Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека (КТКВК: 200000) 

  2015 пр. 2016 пр. 

 % 

приріст 
план  Розпорядник 

200000 

Охорона навколишнього 

природного середовища 
та ядерна безпека 317 000 375 300 18,4%   

    217 000 240 000   

Департамент 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

    100 000 135 300   

Управління інфраструктури 

та туризму 

облдержадміністрації 

200200 

Охорона i рацiональне 
використання земель 217 000 240 000 10,6% 

Департамент 
агропромислового розвитку 

облдержадміністрації 

200600 

Збереження природно-

заповiдного фонду 100 000 135 300 35,3% 

Управління інфраструктури 

та туризму 

облдержадміністрації 
 
Галузь:  Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КТКВК: 

210000) 

  2015 пр. 2016 пр. 

 % 

приріст 
план  Розпорядник 

210000 

Запобігання та лiквiдацiя 

надзвичайних ситуацiй та 
наслiдкiв стихiйного лиха 890 000 1 240 000 39,3% 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення 

від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

210110 

Заходи з організації 
рятування на водах 890 000 1 240 000 39,3% 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та у 

справах захисту населення 

від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

 
Галузь:  Цільові фонди (КТКВК: 240000)  

  2015 пр. 2016 пр. 

 % 

приріст 
план  Розпорядник 

240000 Цiльовi фонди 26 480 000 51 040 000 92,7% 

Департамент екології та 
природних ресурсів 

облдержадміністрації 

240601 

Охорона та раціональне 
використання природних 

ресурсів 26 480 000 51 040 000 92,7% 

Департамент екології та 
природних ресурсів 

облдержадміністрації 
 

Зупинимось дещо детальніше на галузі за кодом КТКВК 240000, відповідно до якої фінансування 

завдань та заходів відбувається через Полтавський обласний фонд охорони навколишнього 

природного середовища.  
 

 

IV.  ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ З ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ФОНДУ 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 
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     Фінансування заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 
здійснюється відповідно до: 

 

1)  Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області 
(далі – Положення), затвердженого рішенням десятої сесії обласної ради шостого скликання від 

29.02.2012 р.
9
  В новій редакції Положення про фонд було затверджене рішенням двадцятої 

позачергової сесії Полтавської обласної ради п'ятого скликання від 27.03.2009 р. “Про 

затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської 
області в новій редакції”  (http://www.oblrada.pl.ua/ses/20/07/00.pdf)“, відповідно до якого 

“забороняється використання коштів Фонду на заходи, не включені до затвердженого Кабінетом 

Міністрів України переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (див. 

Постанова КМУ № 1147) 

 

та  
 

 2)  Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів із фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області (далі Порядок), затвердженого 

рішенням тринадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 14.11.2012 р. 

(http://oblrada.pl.ua/ses/6/13/10.pdf)
10

.  

 

Фінансування заходів здійснюється відповідно до Переліку природоохоронних заходів, який 

формується на основі запитів (встановленої форми) на фінансування з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища, що подаються до 30 листопада, а саме:  
 - від міських, селищних і сільських рад, згідно розроблених і затверджених на сесіях 

регіональних Програм охорони довкілля на визначений період;  

 - від обласних управлінь, підприємств, організацій та інших установ.  

 

 Наприклад, перелік природоохоронних заходів для фінансування за рахунок залишку коштів 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 2015 році, було 

затверджено рішенням сесії Полтавської обласної ради, який є додатком 2 до цього огляду. 

 

 До запитів на фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища замовниками додаються наступні документи: 

 

Заходи, які передбачають капітальні видатки:  

1) копія проектно-кошторисної документації, яка пройшла екологічну11
 та має висновки 

комплексної інвестиційної експертизи*;  

2) копія зведеного комплексного висновку Державної інвестиційної експертизи*;  

3) набір робіт (по видах робіт);  
4) поквартальний графік виконання робіт;  
                                                                 
9  Див. Рішення Полтавської обласної ради  “Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 17 липня 2013 
року «Про внесення змін до рішення десятої сесії обласної ради шостого скликання від 29 лютого 2012 року «Про затвердження Положення про 

фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області» (http://oblrada.pl.ua/ses/6/20s1/13.pdf). 
10  У минулому врегульовувалось розпорядженнями голови Полтавської ОДА.  Див. розпорядження Голови Полтавської ОДА від 20.08.2001 N 283 
"Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища", зареєстроване в Полтавському обласному управлінні юстиції 04.09.2001 за N 89/664 (із змінами). 
11

  Закон України від 09.02.1995 року № 45/95-ВР “Про екологічну експертизу” (Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні  ситуації, що 

склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також  діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний  вплив  на  стан 

навколишнього природного середовища. (Відповідно до статті 7 Закону України “Про екологічну експертизу”). 

“Стаття 13. Державна екологічна експертиза  
     Державна  екологічна експертиза організовується і проводиться еколого-експертними   підрозділами,  спеціалізованими  установами, 

організаціями  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних адміністрацій... 
Стаття 16. Громадська екологічна експертиза  
     Громадська  екологічна  експертиза  може   здійснюватися    в будь-якій   сфері    діяльності,    що    потребує    екологічного обгрунтування, за 
ініціативою  громадських  організацій  чи  інших громадських формувань.  
     Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з  державною  екологічною  експертизою   шляхом    створення   на 
добровільних засадах тимчасових або  постійних  еколого-експертних колективів громадських організацій чи інших громадських формувань)”. 
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5) кошторис витрат;  
6) підстава для виконання заходу (витяг з обласної, районної, міської та ін. Програм охорони 

довкілля)*;  

7) договір з підрядною організацією на виконання робіт*;  

8) довідка за минулі роки фінансування;  

9) супроводжуючий лист на департамент. 
 

Заходи, які передбачають некапітальні видатки:  

1) набір робіт (по видах робіт);  
2) поквартальний графік виконання робіт;  
3) кошторис витрат;  
4) підстава для виконання заходу (витяг з обласної, районної, міської та ін. Програми охорони 

довкілля)*;  

5) договір з підрядною організацією на виконання робіт (або прайс-лист, рахунок-фактура, ін.)*;  

6) довідка за минулі роки фінансування;  

7) супроводжуючий лист на департамент.  
 

     Пріоритетними вважаються заходи, співфінансування по яких з інших джерел становить не 
менше 30 %.  

 

     Забороняється використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища на заходи, які не включені до затвердженого Кабінетом Міністрів України Переліку 

видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів (Постанова КМУ від 17.09.1996 р. № 

1147) із змінами та доповненнями.  

 

Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів 

Полтавської обласної державної адміністрації12
 підготував: 

 1) запит на фінансування природоохоронних заходів із обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища (капітальні видатки: http://www.eco-poltava.gov.ua/ofzkap.zip), 

 2) запит на фінансування природоохоронних заходів із обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища (некапітальні видатки: http://www.eco-poltava.gov.ua/ofznrkap.zip),  

 3) набір робіт по реалізації природоохоронного заходу (додаток 1 до запиту: http://www.eco-

poltava.gov.ua/dod1z.zip),  

 4) графік виконання робіт (додаток 2 до запиту: http://www.eco-poltava.gov.ua/dod2z.zip),  

 5) кошторис (додаток 3 до запиту: http://www.eco-poltava.gov.ua/dod3z.zip),  

 6) довідка про надходження та використання коштів (додаток 4 до запиту: http://www.eco-

poltava.gov.ua/dod4z.zip). 

 

Станом на 30 березня 2016-го року обліковувалось 158 запитів на 210 млн. грн.  Вже 
подано заявку на фінансування 42 млн. грн., із загальної суми 70 млн. грн.  (на отримання коштів 

з державного фонду охорони навколишнього природного середовища). 
 

 

V. ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ 

ЗАХОДІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ У МІСТІ ПОЛТАВІ  
 

Відповідно до пункту 43 статті 64 Бюджетного кодексу України, в редакції, запровадженій 

Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII, коефіцієнт розподілу екологічного податку для 

доходів загального фонду бюджетів міст обласного значення становить 25% екологічного 

податку. 

                                                                 
12  Тел для довідок: (0532) 502751. 
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Витяг з проекту Програми економічного і соціального розвитку м.Полтава на 2016 рік 

(далі – Програма). З метою зменшення техногенного навантаження на довкілля, поетапної 
стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища міста шляхом 

запровадження природоохоронних заходів з відповідним фінансуванням діє «Програма охорони 

довкілля в м. Полтава на 2012-2016 роки» (зі змінами), яка затверджена рішенням двадцять 
другої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 18.05.2012 року 

(http://www.institutefl.org/23%20misto%20poltava%20program.htm). 

За 10 місяців 2015-го року були виконані основні завдання природоохоронної діяльності 
виконавчого комітету Полтавської міської ради, а саме: 

– здійснювалась координація природоохоронної діяльності суб’єктів господарювання усіх 

форм власності на території міста; 
– в межах бюджетних призначень запроваджувались природоохоронні заходи, спрямовані 

на поліпшення стану повітряного і водного басейнів, земельних ресурсів та якості питної води, 

ліквідації наслідків підтоплення територій, збереження об’єктів природно-заповідного фонду, 

вирішення питань в сфері поводження з відходами, зокрема утилізації відходів медичного 

призначення та удосконалення системи санітарної очистки міста від сміття; 

– проводилась систематична робота в напрямку підвищення рівня суспільної екологічної 
свідомості та посилення ролі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосуються довкілля, 

зокрема проведено міські етапи Всеукраїнських конкурсів «До чистих джерел», конкурс 
екологічних агітбригад, «Зелений паросток майбутнього» та «Парки-легені міст і сіл», які 
передбачають нагородження переможців серед загальноосвітніх навчальних закладів конкурсу 

цінними подарунками за рахунок коштів міського ФОНПС. 

Ресурсне забезпечення виконання міських природоохоронних заходів у здійснювалось в 

межах бюджетних призначень за рахунок видатків міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища (залишок коштів станом на 01.01.2015) та загального фонду міського 

бюджету, які в цілому становлять 4 556,71430 тис.грн., касові видатки протягом звітного періоду 

склали 4 309,31046 тис.грн. Виконання природоохоронних заходів суб’єктами господарювання 

здійснювалось за рахунок власних коштів. 

Інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста13
 

контролює утримання території міста в належному санітарному та екологічному стані, її 
своєчасне санітарне очищення, збереження об’єктів благоустрою згідно з вимогами Правил 

благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в м. Полтава та переліку стягнень за порушення 

цих «Правил», затверджених рішенням п’ятнадцятої сесії Полтавської міської ради п’ятого 

скликання від 05.06.2007 року, зі змінами. 

Загальна тенденція діяльності виконавчого комітету Полтавської міської ради в зазначеній 

сфері має позитивні зрушення в напрямку зменшення негативного впливу господарської 
діяльності суб’єктів господарювання на довкілля, поліпшення санітарного стану та благоустрою 

території міста, підвищення рівня обізнаності населення про відповідальність, яка настає за 
порушення вимог чинного законодавства України. 

 

 

VI.  НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ.  
 

Закон України  від 02.10.2012 № 5403-VI  "Про аварійно-рятувальні служби" втратив 

чинність на підставі Кодексу  цивільного  захисту  України" від 02.10.2012 № 5403-VI: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. 

 

Витяги з Кодексу цивільного захисту: 
                                                                 
13  Інспекція по контролю за благоустроєм , екологічним та санітарним станом міста Полтави  (ЄДРПОУ: 21044556). 

Адреса:  36022, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Пролетарська, будинок 39.  Телефон:0532 60-28-77.  

Начальник інспекції: Редько Руслан Володимирович. 
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“Стаття 4. Цивільний захист 
1. Цивільний захист - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання 

таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в 

особливий період. 

 

Стаття 5. Класифікація надзвичайних ситуацій 

 

1. Надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем поширення, 

розміром людських втрат та матеріальних збитків. 

 

2. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення 

надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 
4) воєнні. 
 

3. Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і 
матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних 

ситуацій: 
1) державний; 

2) регіональний; 

3) місцевий; 

4) об’єктовий. 

 

Наказ МНС України від 12.12.2012 р.  № 1400 “Про затвердження Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій”: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0040-13/paran13#n13  (згідно з 
частиною п’ятою статті 5 Кодексу цивільного захисту України). 

 

Державні гігієнічні нормативи "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97): 

http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0062282-97. 

 

Закон України "Про захист  населення від  інфекційних  хвороб": 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1645-14. 

 

Постанова КМУ від 22 серпня 2011 р. N 893 "Про затвердження Правил санітарної 
охорони території України": http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/893-2011-п. 

 

Постанова КМУ від 26 січня 2015 р. № 18 "Про Державну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій": http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/18-2015-

п/paran169#n169. 

 

Постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 409 "Про затвердження Типового положення про 

регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій": http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1550-14. 

 

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.11.2010  № 415 

"Положення про обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій": http://uns.adm-pl.gov.ua/?page_id=288
14

. 

                                                                 
14

  План роботи регіональної комісії з питань ТЕБ і НС на 2015 рік : 
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На сайті Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи розміщено Регіональну програму запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту 

населення і територій у разі їх виникнення на 2013-2016 роки» у 2015 році: 
http://uns.adm-pl.gov.ua/?page_id=6424. 

 

Закон України від 13.07.2000 № 1908-III “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1908-14. 

 

Закон України від 16.03.2000 № 1550-III "Про правовий режим надзвичайного стану": 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1550-14. 

 

 

ВИСНОВОК.  

 

Характерною особливістю розщеплення в системі міжбюджетних відносин 

екологічного податку є те, що він не розщеплюється на районний (другий) рівень 

адміністративно-територіального устрою місцевого самоврядування.  А лише 

зараховується до доходів Державного бюджету, з якого фінансується Державний фонд 

охорони навколишнього природного середовища, та до доходів місцевих бюджетів на 

базовому та регіональному (третьому) рівнях адміністративно-територіального устрою, де 

фінансуються міський фонд охорони навколишнього природного середовища Полтави та 

Полтавський обласний фонд охорони навколишнього природного середовища.  Найбільш 

ефективною моделлю в системі міжбюджетних відносин була б така, що встановлена п. 3 ст. 

93 Бюджетного кодексу України.  Тобто контрагентами для обласного бюджету є бюджети 

шести міст обласного значення та двадцяти п’яти районів Полтавської області.  Проте 

схема використання позабюджетного обласного цільового фонду призводить до прямих 

відносин між обласним фондом та великою кількістю бюджетних та комунальних 

позабюджетних запитувачів на всіх трьох рівнях адміністративно-територіального устрою, 

у тому числі на рівні дев’яти міст районного значення (Глобине, Гребінка, Зіньків, 

Карлівка, Кобеляки, Лохвиця, Пирятин, Хорол та Червонозаводське), 21-ї селищної ради та 

467 сільських рад.   

 

Також існує і потенціал залучення інших загальнодержавних податків в якості джерел 

фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, зокрема, рентної плати за 

користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та 

місцевого значення. 

 

Загалом же, видатки на охорону навколишнього природного середовища повинні бути 

віднесені до видатків розвитку, у тому числі бюджету розвитку.  Цієї мети можна досягти 

шляхом внесення доповнення до частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України 

пункту 8 такого змісту: “видатки на охорону навколишнього природного середовища ”.  

Адже регіональні та місцеві бюджети розвитку переважно складаються з капітальних 

видатків. 

 

Також на регіональному рівні адміністративно-територіального устрою необхідно 

встановити контроль за виконанням пункту 5 статті 9-1 Кодексу України “Про надра”, 

                                                                                                                                                                                                                               

http://uns.adm-pl.gov.ua/docs/plan_teb_ns_2015.pdf 

      Телефони голів комісій ТЕБ і НС міст та районів області: 
http://uns.adm-pl.gov.ua/?page_id=722. 

 



23.06.2016 

стор. 18 з 48 

який визначає, що в компетенції обласних рад є розроблення, затвердження та виконання 

місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і 
охорони надр”.
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Додаток 1. Розподіл видатків Державного бюджету України на  2016 рік (згідно Додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 

рік»). 

 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

з них з них 
Код 

програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня 

державного 

бюджету 

Код 
функці
ональн
ої 

класифі
кації 
видаткі
в та 

кредиту
вання 

бюджет
у 

Найменування 
згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та 
кредитування державного бюджету 

Всього 
видатки 

споживання оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 

та 
енергоно

сії 

видатки 

розвитку 
Всього 

видатки 

спожива

ння 
оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 

та 
енергоно

сії 

видатки 

розвитку 

Разом 

2400000   Міністерство екології та природних 

ресурсів України 
3 692 143,1 2 999 311,7 916 670,8 274 279,9 692 831,4 891 080,6 803 081,0 75 946,8 490 806,7 87 999,6 4 583 223,7 

2401000   Апарат Міністерства екології та 

природних ресурсів України 

403 809,8 184 558,0 125 260,1 4 435,8 219 251,8 56 603,9 31 914,9 7 758,7 4 537,6 24 689,0 460 413,7 

2401010 0540 
Загальне керівництво та управління у 
сфері екології та природних ресурсів 

23 521,2 23 521,2 18 680,1 354,0   18 102,8 17 602,8 2 000,0 3 711,8 500,0 41 624,0 

2401040 0530 

Прикладні наукові та науково-технічні 
розробки, виконання робіт за 
державними цільовими програмами і 
державним замовленням у сфері 
природоохоронної діяльності, 
фінансова підтримка підготовки 

наукових кадрів 

13 810,2       13 810,2 5 300,0       5 300,0 19 110,2 

2401090 0950 

Підвищення кваліфікації та 

перепідготовка у сфері екології та 
природних ресурсів, підготовка 
наукових та науково-педагогічних 

кадрів 

9 895,3 9 895,3 7 535,0 559,5   7 784,5 5 821,5 2 982,0 465,0 1 963,0 17 679,8 

2401160 0520 
Збереження природно-заповідного 
фонду 

133 525,1 133 506,6 98 023,8 3 470,8 18,5 8 788,6 8 490,6 2 776,7 360,8 298,0 142 313,7 

2401270 0540 Здійснення природоохоронних заходів 221 727,0 16 303,9     205 423,1 10 628,0       10 628,0 232 355,0 

2401500 0540 

Здійснення заходів щодо реалізації 
пріоритетів розвитку сфери охорони 

навколишнього природного 

середовища 

          1 000,0       1 000,0 1 000,0 
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Загальний фонд Спеціальний фонд 

з них з них 
Код 

програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня 

державного 

бюджету 

Код 

функці
ональн
ої 

класифі
кації 
видаткі
в та 

кредиту
вання 

бюджет
у 

Найменування 

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та 
кредитування державного бюджету 

Всього 
видатки 

споживання оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 

та 
енергоно

сії 

видатки 

розвитку 
Всього 

видатки 

спожива
ння 

оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 

та 
енергоно

сії 

видатки 

розвитку 

Разом 

2401520 0540 

Забезпечення діяльності 
Національного центру обліку викидів 

парникових газів 

1 331,0 1 331,0 1 021,2 51,5             1 331,0 

2401530 0511 

Державна підтримка заходів, 
спрямованих на зменшення обсягів 

викидів (збільшення абсорбції) 
парникових газів, у тому числі на 
утеплення приміщень закладів 

соціального забезпечення, розвиток 
міжнародного співробітництва з 
питань зміни клімату 

          5 000,0       5 000,0 5 000,0 

2402000   Державне агентство екологічних 

інвестицій України 

143,1 143,1 98,4 18,3             143,1 

2402010 0540 
Керівництво та управління у сфері 
екологічних інвестицій 

143,1 143,1 98,4 18,3             143,1 

2404000   Державна служба геології та надр 

України 

110 887,3 10 887,3 8 893,3 37,5 100 000,0 9 050,0 8 700,0   433,0 350,0 119 937,3 

2404010 0441 

Керівництво та управління у сфері 
геологічного вивчення та 
використання надр 

10 887,3 10 887,3 8 893,3 37,5   9 050,0 8 700,0   433,0 350,0 19 937,3 

2404020 0444 Розвиток мінерально-сировинної бази 100 000,0       100 000,0           100 000,0 

2405000   Державна екологічна інспекція 

України 

138 714,8 138 714,8 100 447,6 4 967,6             138 714,8 

2405010 0540 
Керівництво та управління у сфері 
екологічного контролю 

138 714,8 138 714,8 100 447,6 4 967,6             138 714,8 

2406000   Національна комісія з радіаційного 

захисту населення України 

686,7 686,7 529,7 21,5             686,7 
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Загальний фонд Спеціальний фонд 

з них з них 
Код 

програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня 

державного 

бюджету 

Код 

функці
ональн
ої 

класифі
кації 
видаткі
в та 

кредиту
вання 

бюджет
у 

Найменування 

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та 
кредитування державного бюджету 

Всього 
видатки 

споживання оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 

та 
енергоно

сії 

видатки 

розвитку 
Всього 

видатки 

спожива
ння 

оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 

та 
енергоно

сії 

видатки 

розвитку 

Разом 

2406010 0540 
Керівництво та управління у сфері 
радіаційного захисту населення 

686,7 686,7 529,7 21,5             686,7 

2407000   Державне агентство водних ресурсів 

України 

1 155 324,1 1 099 545,9 674 645,9 264 567,3 55 778,2 825 426,7 762 466,1 68 188,1 485 836,1 62 960,6 1 980 750,8 

2407010 0421 
Керівництво та управління у сфері 
водного господарства 

10 568,3 10 568,3 8 241,2 255,0             10 568,3 

2407020 0482 

Прикладні наукові та науково-технічні 
розробки, виконання робіт за 
державним замовленням у сфері 
розвитку водного господарства 

168,2       168,2           168,2 

2407040 0950 
Підвищення кваліфікації кадрів у 

сфері водного господарства 
2 705,7 2 705,7 2 038,7 208,6   1 593,9 1 578,9 465,0 467,0 15,0 4 299,6 

2407050 0421 

Експлуатація державного 

водогосподарського комплексу та 
управління водними ресурсами 

1 086 371,9 1 086 271,9 664 366,0 264 103,7 100,0 823 832,8 760 887,2 67 723,1 485 369,1 62 945,6 1 910 204,7 

2407070 0511 

Захист від шкідливої дії вод сільських 

населених пунктів та 
сільськогосподарських угідь, в тому 

числі в басейні р. Тиса у 

Закарпатській області 

200,0       200,0           200,0 

2407800 0511 

Реконструкція гідротехнічних споруд 

захисних масивів дніпровських 

водосховищ 

55 310,0       55 310,0           55 310,0 

2408000   Державне агентство України з 

управління зоною відчуження 

1 882 577,3 1 564 775,9 6 795,8 231,9 317 801,4           1 882 577,3 

2408010 0513 
Керівництво та управління діяльністю 

у зоні відчуження 
5 755,2 5 755,2 4 556,9 163,5             5 755,2 
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Загальний фонд Спеціальний фонд 

з них з них 
Код 

програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня 

державного 

бюджету 

Код 

функці
ональн
ої 

класифі
кації 
видаткі
в та 

кредиту
вання 

бюджет
у 

Найменування 

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та 
кредитування державного бюджету 

Всього 
видатки 

споживання оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 

та 
енергоно

сії 

видатки 

розвитку 
Всього 

видатки 

спожива
ння 

оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 

та 
енергоно

сії 

видатки 

розвитку 

Разом 

2408040 0513 

Внески України до Чорнобильського 
фонду "Укриття" та до рахунку 

ядерної безпеки ЄБРР 

601 189,6 601 189,6                 601 189,6 

2408070 0513 

Радіологічний захист населення та 
екологічне оздоровлення території, що 

зазнала радіоактивного забруднення 
2 103,6       2 103,6           2 103,6 

2408080 0530 

Збереження етнокультурної спадщини 

регіонів, постраждалих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи 

3 600,9 3 057,5 2 238,9 68,4 543,4           3 600,9 

2408090 0512 

Виконання робіт у сфері поводження з 
радіоактивними відходами неядерного 

циклу, будівництво комплексу 
"Вектор" та експлуатація його об'єктів 

56 049,4 56 049,4                 56 049,4 

2408110 0513 

Підтримка екологічно безпечного 
стану у зонах відчуження і 
безумовного (обов'язкового) 
відселення 

208 016,6       208 016,6           208 016,6 

2408120 0513 

Підтримка у безпечному стані 
енергоблоків та об'єкта "Укриття" та 
заходи щодо підготовки до зняття з 
експлуатації Чорнобильської АЕС 

998 224,2 898 724,2     99 500,0           998 224,2 

2408800 0513 

Реалізація державних інвестиційних 

проектів закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ 
черга ЧАЕС» та консервація сховища 
№29 ПЗРВ «Буряківка» 

7 637,8       7 637,8           7 637,8 
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Додаток 2.  Про затвердження Переліку природоохоронних заходів для фінансування за рахунок 
залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області в 

2015 році 
 
 

Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
статтею 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, 
пунктом 3 Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища 
області, затвердженого рішенням десятої сесії обласної ради шостого скликання від 
29.02.2012 р. та Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів із 
фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області, 
затвердженого рішенням тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 
14.11.2012 р., 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік природоохоронних заходів для фінансування за рахунок 
залишку коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської 
області в 2015 році у сумі 14 956,021 тис. грн. (додаток на 8 аркушів).  
 
2. Контроль за використанням коштів фонду охорони навколишнього природного 
середовища області покласти на:   

- головних розпорядників коштів фонду охорони навколишнього природного 
середовища області за напрямками фінансування;   

- постійну комісію обласної ради з питань екології та раціонального 
природокористування (Т. М. Корост) та департамент з питань нафтогазового комплексу, 
промисловості, екології та природних ресурсів Полтавської   
облдержадміністрації (І. А. Піддубний) — в частині дотримання вимог пункту 8 
Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища області, 
затвердженого рішенням десятої сесії обласної ради шостого скликання від  
29.02.2012; - Департамент фінансів Полтавської облдержадміністрації (П. А. Кропивка) – 
в  

частині проведення фінансування в межах згідно з Переліком природоохоронних заходів, 
для фінансування за рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього  
природного середовища Полтавської області в 2015 році. 
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ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ П. В. ВОРОНА 
 
Додаток до рішення 

двадцять восьмої сесії  
обласної ради шостого скликання від 
30 квітня 2015 року 

 

ПЕРЕЛІК 
природоохоронних заходів для фінансування за рахунок коштів залишку 

фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської 
області в 2015 році 

 

          (тис. грн.) 
 

  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

Всього коштів на фінансування заходів, спрямованих на розвиток  
 

об’єктів охорони навколишнього природного середовища, в тому 14956,021 
 

числі:           
 

1.  Проведення заходів  з  охорони  і раціонального використання 
 

       11839,456 
 водних ресурсів:         
 

   

1.1  Карлівській  міській  раді  на  добудову  каналізаційної  насосної  
 

станції по вул. Промисловій в м. Карлівці (рішення п’ятнадцятої сесії 
 

60,188 
 Полтавської обласної ради шостого скликання від  
 

28.02.2013)(кредиторська заборгованість за 2014 рік)     
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Карлівському районному бюджету)       
 

      
 

1.2  Карлівській міській раді  на каналізування житлових  будинків  
 

№ 21  та  № 23 по  вул.  Радевича в  м.  Карлівці Полтавської  області 
 57,364 
 (рішення  вісімнадцятої  сесії  Полтавської  обласної  ради  шостого  
 

скликання від 09.10.2013) (кредиторська заборгованість за 2014 рік)   
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
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          (тис. грн.) 
 

  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

(субвенція Карлівському районному бюджету)       
 

   

1.3  Управлінню  капітального  будівництва  облдержадміністрації  на  
 

реконструкцію каналізаційного колектору   від вул. Артема по 
 2,369 
 водорозділу до вул. Енгельса та місця злиття з колектором від вул.  
 

Пушкарівської ІІ, ІІІ черга (кредиторська заборгованість за 2014 рік)  
 

Розпорядником коштів визначити Управління капітального будівництва    
 

облдержадміністрації         
 

  
 

1.4 Підгорянській сільській раді Кобеляцького району на розчистку та  
 

поліпшення    екологічного    стану    ділянки    р.    Кобелячок    в  
 

адміністративних  межах Підгорянської  сільської ради Кобеляцького 171,333 
 

району Полтавської області (кредиторська заборгованість за 2014 рік)  
 

Розпорядником коштів визначити Департамент з питань нафтогазового комплексу,   
 

промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації     
 

1.5 Решетилівській селищній раді на розчистку і збільшення водності  
 

ділянки р.  Вільхова  Говтва  в  Решетилівському  районі Полтавської 
 

253,371 
 області (корегування). Розчистка староріччя (кредиторська  
 

заборгованість за 2014 рік)        
 

           
 

  Напрямок/Назва заходу    Цільові 
 

         кошти 
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у   
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

  
 

1.6 Карлівській міській раді на будівництво гідротехнічних споруд для  
 

захисту земель від підтоплення (захист земельних ділянок на території  
 

Карлівської  міської  ради  від  шкідливої  дії  вод  -  підтоплення)  в м. 218,741 
 

Карлівка Полтавської області  (кредиторська заборгованість за 2014  
 

рік)          
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Карлівському районному бюджету)       
 

1.7  Лубенській  міській  раді на  реконструкцію зливної  станції  у  м. 
18,0 
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          (тис. грн.) 
 

  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

 
 Лубни по вул. Березовій (кредиторська заборгованість за 2014 рік)   
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Лубенському міському бюджету)       
 

       
 

1.8 Хорольському будинку-інтернату загального типу на  
 

реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж та споруд на них (в 
 38,888 
 тому числі виготовлення ПКД) (кредиторська заборгованість за 2014  
 

рік)          
 

Розпорядником коштів визначити Департамент праці та соціального захисту населення  
 

облдержадміністрації         
 

1.9 Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернату    
 

Кобеляцького району на реконструкцію зовнішніх мереж каналізації та 
 

 76,226 
 споруд на них (в тому числі виготовлення ПКД) (кредиторська   
 

заборгованість за 2014 рік)        
 

Розпорядником коштів визначити Департамент праці та соціального захисту населення  
 

облдержадміністрації         
 

  
 

1.10 Комунальному виробничому підприємству «Кременчуцьке міське  
 

управління капітального будівництва» на реконструкцію каналізаційної 
 

669,356 
 насосної станції СП-17 в м. Кременчук (рішення двадцять другої сесії  
 

Полтавської обласної ради шостого скликання від 25.04.2014)   
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Кременчуцькому міському бюджету)       
 

1.11  Гадяцькій  міській  раді  на  реконструкцію  очисних  споруд  в  м.  
 

Гадяч Полтавської області (І-ша черга будівництва) (рішення 
 600,06 
 одинадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від  
 

23.05.2012)         
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Гадяцькому районному бюджету)       
 

1.12 Підгорянській сільській раді Кобеляцького району на розчистку та  
 

поліпшення    екологічного стану ділянки р.    Кобелячок в 
 223,9 
 адміністративних  межах  Підгорянської  сільської  ради  Кобеляцького  
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          (тис. грн.) 
 

  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

району Полтавської області        
 

Розпорядником коштів визначити Департамент з питань нафтогазового комплексу,   
 

промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації    
 

1.13  Новосанжарській  селищній  раді  на  екологічне  покращення,  
 

регулювання  та  розчищення  русла  р. Ворона  в  межах  селища  Нові 
 327,8 
 Санжари   Полтавської   області   (рішення   двадцять   другої   сесії  
 

Полтавської обласної ради шостого скликання від 25.04.2014)   
 

   Напрямок/Назва заходу  Цільові 
 

        кошти 
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

      
 

1.14  РЛП "Диканський" на реконструкцію  гідротехнічної споруди  
 

(протиповіневої  дамби)  Троянівського  водосховища  на  території  
 

регіонального ландшафтного парку "Диканський" Диканського району 199,7 
 

Полтавської області (рішення п’ятнадцятої сесії Полтавської обласної  
 

ради шостого скликання від 28.02.2013)    
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

  
 

1.15 Зіньківській міській раді на розчистка русла р. Ташань в м. Зіньків  
 

Полтавської області (рішення п’ятнадцятої сесії Полтавської обласної 300,0 
 

ради шостого скликання від 28.02.2013)    
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

1.16 Надеждинській сільській раді Диканського району на розчистку та  
 

поліпшення екологічного стану  річки  Вільхова  Говтва  на території 
 205,2 
 Надеждинської    сільської    ради    (рішення    п’ятнадцятої    сесії  
 

Полтавської обласної ради шостого скликання від 28.02.2013)   
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

  
 

1.17 КП ПОР «Полтававодоканал» на реконструкцію каналізаційного  
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          (тис. грн.) 
 

  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

колектору  м’ясокомбінату  по  вул.  Ковпака  та  вул.  Курчатова  в  м.  
 

Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка) (рішення 2202,4 
 

п’ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від  
 

28.02.2013)        
 

Розпорядником коштів визначити Департамент житлово-комунального господарства  
 

облдержадміністрації       
 

  
 

1.18 КП ПОР «Полтававодоканал» на реконструкцію каналізаційного  
 

колектору  м’ясокомбінату  по  вул.  Ковпака  та  вул.  Курчатова  в  м.  
 

Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка) (рішення 2184,554 
 

п’ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від  
 

28.02.2013)        
 

Розпорядником коштів визначити Департамент житлово-комунального господарства  
 

облдержадміністрації       
 

1.19 Розчистка і регулювання русла р. Многа Чорнухинського району  
 

Полтавської області (Чорнухинська селищна   рада) (рішення 
 194,5 
 одинадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від  
 

23.05.2012)        
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

    

1.20  Решетилівській  державній  сортодослідній  станції  на роботи,  
 

пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми з  
 

ПК0+76 до ПК1- 90 на території Решетилівської   державної 
 185,056 
 сортодослідної станції Полтавської області. Доповнення до робочого  
 

проекту  01037488-220.22  (рішення  сімнадцятої  сесії  Полтавської  
 

обласної ради шостого скликання від 17.07.2013)   
 

Розпорядником коштів визначити Департамент з питань нафтогазового комплексу,  
 

промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації   
 

 Напрямок/Назва заходу   Цільові 
 

      кошти 
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  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

1.21 Більській сільській раді на розчистку, поліпшення екологічного  
 

стану та гідрологічного режиму ділянки староріччя Стара Ворскла в 
 300,0 
 межах  Більської  сільської  ради  Котелевського  району  Полтавської  
 

області       
 

Розпорядником коштів визначити Департамент з питань нафтогазового комплексу,  
 

промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації    
 

  
 

1.22 Чорнухинській райдержадміністрації на придбання асенізаційної 
 450,0 
 автомашини комунальному підприємству «Чорнухи комунгосп»  
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації  
 

(субвенція Чорнухинському районному бюджету)      
 

  
 

1.23   Полтавському   обласному   управлінню   водних   ресурсів   на  
 

поліпшення   екологічного   стану   ділянки р.   Удай на території 
 300,0 
 Великокручанської сільської ради Пирятинського району Полтавської  
 

області       
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

   

1.24 Надержинщинській сільській раді на розчистку, регулювання та  
 

відновлення водності річки Свинківка на території Надержинщинської 300,0 
 

сільської ради Полтавського району Полтавської області    
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

  
 

1.25  Машівській  райдержадміністрації  на  розчистку,  поліпшення  
 

екологічного  стану  та  благоустрій  ділянки  р.  Тагамлик в  межах 300,0 
 

смт. Машівка Машівського району Полтавської області    
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

     
 

1.26   Миргородській міській   раді на   реконструкцію площадки 
 

  728,450 
 первинних відстійників очисних споруд в м. Миргород    
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації  
 

(субвенція бюджету м. Миргород)      
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  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

  
 

1.27 Депаратаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації  
 

на   паспортизацію   водних   обєктів,   розташованих на території 900,0 
 

Полтавської області       
 

Розпорядником   коштів   визначити    Департамент   агропромислового   розвитку  
 

облдержадміністрації       
 

  
 

1.28  Оржицькій  районній  державній  адміністрації  на  виготовлення  
 

проектно-кошторисної документації по об’єкту "Будівництво 
 72,0 
 водорегулюючих  гідротехнічних  споруд  (перекатів)  на  р.  Оржиця  в  
 

с. Онішки Оржицького району      
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації  
 

(субвенція Оржицькому районному бюджету)      
 

   

1.29  Оржицькій  районній  державній  адміністрації  на  виготовлення  
 

проектно-кошторисної документації по обєкту "Будівництво 
 300,0 
 водорегулюючої споруди - шлюза-регулятора на р. Сула в районі с.  
 

Тарасівка Оржицького району Полтавської області    
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації  
 

(субвенція Оржицькому районному бюджету)      
 

        

   Напрямок/Назва заходу   Цільові 
 

         кошти 
 

2 Проведення заходів з охорони, раціонального використання і 
 

 2235,536 
 зберігання відходів виробництва і побутових відходів:   
 

2.1  Лохвицькій  міській  ради  на  будівництво  полігону  твердих  
 

побутових  відходів для  м. Лохвиця Полтавської  області  (ІІ черга) 45,536 
 

(кредиторська заборгованість за 2014 рік)    
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Лохвицькому районному бюджету)     
 

2.2   Зіньківській   міській   раді   на   придбання   спеціалізованої  
 

сміттєзбиральної  техніки  (рішення  вісімнадцятої  сесії  Полтавської 350,0 
 

обласної ради шостого скликання від 09.10.2013)    
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
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  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

(субвенція Зіньківському районному бюджету)     
 

2.3 Гадяцькій міській раді на придбання спеціалізованої 
 

     320,0 
 сміттєзбиральної техніки       
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Гадяцькому районному бюджету)     
 

  
 

2.4  Пирятинській  міській  раді  на  будівництво  полігону  твердих  
 

побутових відходів для м. Пирятин Пирятинського району Полтавської 400,0 
 

області на місці існуючого невпорядкованого сміттєзвалища   
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Пирятинському районному бюджету)     
 

2.5 Комунальному підприємству Миргородської міської ради  
 

"Спецкомунтранс"на  придбання контейнерів  для збору  вторинної 400,0 
 

сировини СПК-2,5 об’ємом 2,5 м3      
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція бюджету м. Миргород)       
 

      
 

2.6 Степненській сільській раді Полтавського  району  на  придбання 
 

  340,0 
 спеціалізованої сміттєзбиральної техніки (сміттєвоза)    
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Полтавському районному бюджету)     
 

  
 

2.7 Козельщинській селищній раді на придбання сміттєвоза з боковим 
 

    380,0 
 механізованим завантаженням      
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації   
 

(субвенція Козельщинському районному бюджету)     
 

3. Проведення заходів із збереження природно-заповідного фонду: 709,359 
 

3.1 Покращення екологічного та санітарного стану природного об’єкту  
 

"Кочубеївські    дуби"    та    облаштування    прилеглої    території  
 

регіонального ландшафтного парку "Диканський" в адміністративних 38,499 
 

межах Диканської селищної ради Полтавської області (кредиторська  
 

заборгованість за 2014 рік)       
 

Розпорядником коштів визначити Департамент з питань нафтогазового комплексу,  
 

промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації    
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  Напрямок/Назва заходу     Цільові 
 

          кошти 
 

  
 

3.2  Зарізькій  сільській  раді  Оржицького  району  на  реконструкцію  
 

зелених насаджень та структурних елементів парку-пам’ятки садово-  
 

паркового   мистецтва   місцевого   значення   "Зарізький"   (рішення 143,960 
 

сімнадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від  
 

17.07.2013)(кредиторська заборгованість за 2014 рік)    
 

Напрямок/Назва заходу Цільові 
 

 кошти 
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації  
 

(субвенція Оржицькому районному бюджету)  
 

  
 

3.3  Управлінню  житлово-комунального  господарства  Полтавського  
 

міськвиконкому  на  реконструкцію  парка-пам’ятки  садово-паркового  
 

мистецтва  загальнодержавного  значення  "Полтавський  міський  парк 85,60 
 

(рішення  п’ятнадцятої  сесії  Полтавської  обласної  ради  шостого  
 

скликання від 28.02.2012)  
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації  
 

(субвенція бюджету м. Полтава)  
 

  
 

3.4  Забезпечення  еколого-просвітницької  діяльності  на  території  
 

регіонального  ландшафтного  парку  "Нижньоворсклянський"  (РЛП 
 25,0 
 "Нижньоворсклянський")  (рішення  одинадцятої  сесії  Полтавської  
 

обласної ради шостого скликання від 23.05.2012)  
 

Розпорядником коштів визначити Департамент з питань нафтогазового комплексу,  
 

промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації  
 

   

3.5  Зарізькій  сільській  раді  Оржицького  району  на  реконструкцію  
 

зелених насаджень та структурних елементів парку-пам’ятки садово- 
 

 
416,3 

 

паркового мистецтва місцевого значення "Зарізький"  
 

Розпорядником коштів визначити Департамент фінансів облдержадміністрації  
 

(субвенція Оржицькому районному бюджету)  
 

 

4.  Проведення  заходів  з  охорони  і  раціонального  використання 
 

земель: 

223,977 
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4.1 ДП "Лубенське лісове господарство" на створення і вирощування  
 

захисних лісових насаджень на землях лісового фонду та землях запасу 
 23,977 
 сільських і селищних рад у 2014 році (рішення двадцять другої сесії  
 

Полтавської обласної ради шостого скликання від 25.04.2014)  
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

4.2 ДП "Новосанжарське лісове господарство" на розробку згарища в  
 

Новосанжарському лісництві у 2014 році (рішення двадцять пятої сесії 200,0 
 

Полтавської обласної ради шостого скликання від 19.12.2014)  
 

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у  
 

справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  
 

5  Інша  діяльність  у  сфері  охорони  навколишнього  природного  
 

середовища, в тому числі проведення наукових досліджень, заходів 171,67 
 

з екологічної освіти та пропаганди:  
 

5.1 Науково-дослідній установі "Український науково-дослідний  
 

інститут екологічних проблем" на моніторинг забруднення ґрунтів в  
 

районі розташування колишніх складів непридатних до застосування 99,6 
 

пестицидів та розробка рекомендацій щодо рекультивації земельних  
 

Ділянок  
  

Розпорядником коштів визначити Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації  

Напрямок/Назва заходу  Цільові 
 

  кошти 
 

   
 

5.2 Полтавському обласному еколого-натуралістичному центру   
 

учнівської молоді на обласний збір юних екологів, учасників   
 

Всеукраїнських конкурсів "Мій рідний край, моя земля", "Парки -   
 

легені міст і сіл", "Географічний майданчик в дії", "Галерея кімнатних  
 

рослин", "Джміль та бджілка", "Вчимося заповідувати", "Юний   
 

дослідник", Всеукраїнськиї акцій "Ліси для нащадків", "Птах року",  
 

 47,070 
 "Рослини - рятівники від радіації", "Великий зимовий облік птахів",   
 

Всеукраїнського юннатського фестивалю "В обєктиві натураліста",   
 

всеукраїнського еколого-натуралістичного походу "Біощит",   
 



23.06.2016 

стор. 34 з 48 

Всеукраїнськиї трудових акцій "Плекаємо сад", "Дослідницький   
 

марафон", "Юннатівський зеленбуд", "Парад квітів біля школи",   
 

обласних конкурсів "Природа і люди", "Збережи ялинку"   
 

Розпорядником коштів визначити Департамент освіти і науки облдержадміністрації  
 

  
 

5.3 Полтавській обласній організації Українського товариства охорони  
 

природи на обстеження територій Полтавської області, перспективних 25,0 
 

для заповідання   
 

Розпорядником коштів визначити Департамент з питань нафтогазового комплексу,  
 

промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації   
 

   
 

Заступник директора Департаменту з питань   
 

нафтогазового комплексу, промисловості,   
 

екології та природних ресурсів   
 

Облдержадміністрації О. П. Ткаченко 
 

Проект рішення підготовлено Департаментом з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології 
та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації 

 
Заступник директора Департаменту О. П. Ткаченко 

 

 
ПОГОДЖЕНО : 

 
Перший заступник В.О. Марченко Заступник голови Р. І. Товстий
голови обласної ради  облдержадміністрації  

Заступник голови В. П. Микійчук Керівник апарату М. І. Білокінь
обласної ради  облдержадміністрації  

Голова постійної комісії Т.М. Корост Заступник начальника О. В. Бунецька
обласної ради з питань  юридичного відділу  

екології та раціонального  апарату  

природокористування  облдержадміністрації  

Керуючий справами І.А. Дудка Директор Департаменту П.А. Кропивка
виконавчого апарату  фінансів  
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обласної ради  облдержадміністрації  

Начальник відділу В.І. Глушко  
організаційного    

забезпечення діяльності    

ради виконавчого апарату    

обласної ради    

Начальник відділу із С. М. Бондаренко  
загальних питань та    

господарського    

забезпечення виконавчого    

апарату обласної ради    

Начальник відділу В.М. Синявський   
Юридичного забезпечення    

виконавчого апарату    

обласної ради    

 

 

Рішення сесії Полтавської обласної ради від 14.05.2015 року “Про затвердження Переліку 

природоохоронних заходів для фінансування за рахунок залишку коштів фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області в 2015 році”.   

 



23.06.2016 

стор. 36 з 48 

 

Додаток 3.  Додатки до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів (Державний бюджет 

України) 
 

Додаток 1 

до Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів  

(пункт 2.1 розділу ІІ) 

 

 

ПЛАН  

природоохорон
них заходів  

за бюджетною 

програмою__________________________ 
                                              (назва бюджетної програми) 

КПКВК________________на 20___ рік 

 
Обсяг коштів, який передбачається 

залучити у 20__р., тис. грн. 

№ 

з/п 

КЕКВ Назва 
природоохоронного 

заходу 

Загальна 
кошторисна 
вартість 
заходу,  

тис. грн.. 

усього державний 

бюджет 
інші джерела 
фінансування 

Очікувані якісні та 
(або) кількісні 
характеристики 

природоохоронного 

ефекту 

(результативні 
показники) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

  Усього за напрямом      

  у тому числі КЕКВ      

        

  Усього за бюджетною 

програмою 
     

  у тому числі КЕКВ      

        

ПОГОДЖЕНО 

Міністерство фінансів України 

_________________ 20__ р. 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Міністр екології та природних ресурсів 

України 

_____________________20__р. 
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  Резерв      

  у тому числі КЕКВ      

        

  Разом за 
бюджетною 

програмою 

     

  у тому числі КЕКВ      

        

 

 

 
Голова Робочої групи                                   _____________________             _________________ 

                                                                            (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
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Додатки до Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів 

 
Додаток 2 

до Порядку планування 
та фінансування 
природоохоронних заходів 

(пункт 2.2 розділу ІІ) 

 
 

ЗАПИТ  

про виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів  

за бюджетною програмою “Здійснення природоохоронних заходів” 

                                              (назва бюджетної програми) 

КПКВК 2401270 на 2016 рік 

 

1. Назва заходу______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Відомості про замовника природоохоронного заходу: 

2.1. Повне найменування______________________________________________ 

2.2. Місцезнаходження _______________________________________________ 

2.3. Телефон, факс ___________________________________________________ 

2.4. Форма власності _________________________________________________ 

3. Відомості про виконавця природоохоронного заходу (підприємство, установу, 

організацію), на балансі якого (якої) обліковується об'єкт (у тому числі 
незавершене будівництво): 

3.1. Повне найменування ______________________________________________ 

3.2. Місцезнаходження__________________________________________________ 

3.3. Телефон, факс ___________________________________________________ 

3.4. Форма власності _________________________________________________ 

4. Місце (адреса) реалізації заходу _____________________________________ 

5. Характеристика заходу:  
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5.1. Мета та головні завдання (план вирішення екологічних проблем та короткий 

зміст заходу) ______________________________________________________ 

5.2. Підстава для виконання (вказати закони України, інші нормативно-правові акти 

із зазначенням конкретних структурних одиниць)  
________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5.3. Очікувані якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного ефекту 

(результативні показники) _____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Проектна документація (указати розробника, ким і коли затверджена) 
_________________________________________________________________ 

 

7. Фінансування природоохоронного заходу (у цінах на дату подання запиту): 

7.1. Загальна кошторисна вартість природоохоронного заходу (тис. грн). 

7.2. Готовність природоохоронного заходу на дату подання запиту (у % від 

загальної вартості). 
 

7.3. Видатки на виконання природоохоронного заходу                                    КЕКВ 
Обсяги фінансування, тис. грн.. 

Джерело фінансування 
загальна 

кошторисна вартість 

природоохоронного 

заходу 

планові на 
_____ рік 

фактичні за 
попередні 
періоди 

_____ року 

Державний бюджет     

Місцеві бюджети, у тому числі:    

обласний бюджет (бюджет Автономної Республіки Крим)    

у тому числі обласний фонд охорони навколишнього 

природного середовища 
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 бюджети міст обласного (республіканського –Автономна 
Республіка Крим) значення, міст Києва та Севастополя, 

районні бюджети, бюджети об'єднаних територіальних 

громад, бюджети сіл, селищ, міст районного значення 

   

у тому числі місцеві фонди охорони навколишнього 

природного середовища  
   

Власні кошти підприємств, установ, організацій     

Інші кошти (не заборонені чинним законодавством)    

Усього за заходом    

 
8. Строк реалізації природоохоронного заходу (вказати дати його початку, закінчення та тривалість згідно 

з проектом). 

 

Керівник             _____________________             _________________ 

                                                       (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
 

М.П. (за наявності) 
 

Головний бухгалтер _____________________             _________________ 

                                                                (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
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КОШТОРИС 

 витрат для здійснення природоохоронного заходу 

___________________________________________________________________ ( назва природоохоронного заходу, зазначена в запиті) 

в 20___   році за бюджетною програмою ______________________________ 

                                                                          (назва бюджетної програми) 

 

Види робіт 

(етапи реалізації) 

 

Вартість 

(тис. грн.) 

КЕКВ 

…   

… 

 

 

 

Усього 

 

  

 
 

 

 

Додаток 3 

до Порядку планування та фінансування 

природоохоронних заходів 

(пункт 2.2 розділу ІІ) 
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Керівник                                                    _____________________             _________________ 

                                                                    (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
 

М.П. (за наявності) 
 

Головний бухгалтер                          _____________________             _________________ 

                                                                  (підпис)                                        (ініціали та прізвище) 
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Додаток 4 

до Порядку планування та фінансування  

природоохоронних заходів  

(пункт 2.2 розділу ІІ) 

 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК 

для здійснення природоохоронного заходу 

 

в ___   році за бюджетною програмою ______________________________ 

                                                                          (назва бюджетної програми) 

1. Назва природоохоронного заходу. 

2. Відповідність природоохоронного заходу до Переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 1996 року № 1147 (указується конкретна структурна одиниця Переліку). 

3. Підстави для виконання природоохоронного заходу (зокрема вказується нормативно-

правовий акт (конкретна структурна одиниця), відповідно до якого визначається потреба у 

фінансуванні природоохоронного заходу). 

4. Загальна вартість природоохоронного заходу згідно з експертним звітом щодо розгляду 

проектної документації та обсяг коштів, який передбачається залучити у відповідний рік з 

державного бюджету. 

5. Мета здійснення природоохоронного заходу. 

6. Доцільність здійснення природоохоронного заходу та залучення коштів державного 

бюджету для його реалізації. 
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7. Очікувальні якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного ефекту 

(результативні показники), зокрема у відповідний рік фінансування природоохоронного заходу. 

 

Керівник             _____________________                 _________________ 

                                                       (підпис)                                               (ініціали та прізвище) 

 

М.П. (за наявності) 
 

Головний бухгалтер _____________________             _________________  

(підпис)                                               (ініціали та прізвище) 
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Додаток 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ  

 

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII “Про охорону навколишнього природного середовища” 

(ст. 47).  

 

Закон України від 13.07.2000 № 1908-III “Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. 

 

Закон України від 16.03.2000 № 1550-III "Про правовий режим надзвичайного стану". 

 

Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII “Про охорону атмосферного повітря”. 

 

Закон України від 09.02.1995 року № 45/95-ВР “Про екологічну експертизу”. 

 

Закон України  “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 43).  

 

Закон України від 05.03.1998 року № 187/98-ВР “Про відходи“. 

 

Закон України від 07 квітня 2015 року № 287-VIII “Про побічні продукти тваринного 

походження” (згідно із статтею 14 Закону заборонено ввезення на територію України побічних 

продуктів тваринного походження, що належать до категорії I (побічні продукти, що належать до 

категорії I, наведені у статті 11).   Цим Законом внесені зміни до Закону України «Про відходи», 

згідно з якими дія Закону «Про відходи» не поширюється на відносини у сфері поводження з 
побічними продуктами тваринного походження, не призначені для споживання людиною. 

Законопроект № 4028 (розширена відповідальність виробників тари і упаковки).  

 

Бюджетний кодекс України (ст. 22). 

 

Закон України  від 02.10.2012 № 5403-VI  "Про аварійно-рятувальні служби" втратив чинність на 
підставі Кодексу  цивільного  захисту  України. 

 

Постанову Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про Державну екологічну 

інспекцію на сайті КМУ знайти не вдалось. 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами): 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1147-96-п. 

 

Постанова КМУ від 20.01.1997 N 44  "Про  затвердження такс на деревину лісових порід,  

що відпускається на пні, і на живицю".  

 

Постанова КМУ від 29.07.99 N 1378 "Про  затвердження Правил відпуску  деревини  на пні в   

лісах  України".  

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 04.11.2011 р.  № 429 “Про 

затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції України”
15

. 

 

Наказ МНС України від 12.12.2012 р.  № 1400 “Про затвердження Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій”: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0040-13/paran13#n13. 

 

Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 
2012 –2015 роки.  

 

Рішення двадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради п'ятого скликання від 27.03.2009 

р. “Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища 
Полтавської області в новій редакції”:  http://www.oblrada.pl.ua/ses/20/07/00.pdf:  

“…Забороняється використання коштів Фонду на заходи, не включені до затвердженого 

Кабінетом Міністрів України переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів”. 

 

Розпорядження Голови Полтавської ОДА від 20.08.2001 N 283 "Про затвердження Порядку 

планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища", зареєстроване в Полтавському обласному управлінні 
юстиції 04.09.2001 за N 89/664 (із змінами). Скасоване. 

                                                                 
15

  Відповідно до статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", пункту 7 Положення про 

Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 454, та 
постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 995"Про утворення територіальних органів Державної 
екологічної інспекції". 
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Стаття 6. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту 

 

1. Цивільний захист забезпечується з урахуванням особливостей, визначених Законом України 

"Про основи національної безпеки України", суб’єктами, уповноваженими захищати населення, 

території, навколишнє природне середовище і майно, згідно з вимогами цього Кодексу - у 

мирний час, а також в особливий період - у межах реалізації заходів держави щодо оборони 

України. 

 

2. Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту у межах своїх 

повноважень здійснюють: 

1) Рада національної безпеки і оборони України; 

2) Кабінет Міністрів України. 

 

3. Для координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 

установ та організацій, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і 
територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації: 
1) Кабінетом Міністрів України утворюється Державна комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій; 

2) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською 

міськими державними адміністраціями утворюються регіональні комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

 

3) районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад, районними у 

містах та селищними радами утворюються місцеві комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій; 

 

4) керівними органами підприємств, установ та організацій утворюються комісії з питань 

надзвичайних ситуацій. 

 

4. Для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків на 
державному, регіональному, місцевому та об’єктовому рівнях утворюються спеціальні комісії з 
ліквідації надзвичайної ситуації. 


