
ПРОЕКТ

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

2022 року сесія 8 скликання

Про затвердження Положення про обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 47 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Стратегії збалансованого 
регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року» 
затвердженої рішенням 42 сесії 7 скликання обласної Ради 
від 21 лютого 2020 року №921, рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 24 грудня 2021 року №288 «Про обласний бюджет Вінницької області 
на 2022 рік», з метою забезпечення виконання природоохоронних заходів, 
враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури, з питань 
економіки, фінансів та бюджету обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про обласний фонд охорони навколишнього 
природного середовища (далі -  Положення), що додається.

2. Обласній державні адміністрації:
2.1. Здійснювати реалізацію природоохоронних заходів, що фінансуються 

з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища згідно 
вимог цього Положення.

2.2. У місячний термін підготувати та внести на розгляд обласної Ради 
проект рішення «Про внесення змін та доповнень до «Регіональної екологічної 
бюджетної програми на 2019-2023 роки», затвердженої рішенням 37 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №752 з метою приведення 
у відповідність до норм цього Положення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури (Ковальов А. Є.), економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сесії обласної Ради
8 скликання від року №

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища

І Загальні положення

1.1. Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», обласний фонд охорони 
навколишнього природного середовища (далі — Фонд) є складовою частиною 
спеціального фонду обласного бюджету і утворюється з метою концентрації 
коштів для цільового фінансування природоохоронних заходів, 
раціонального використання і збереження природних ресурсів.

1.2. Фонд формується за рахунок надходжень визначених чинним 
законодавством. Кошти Фонду акумулюються на рахунках спеціального 
фонду обласного бюджету.

1.3. Кошти Фонду використовуються на реалізацію заходів Регіональної 
екологічної бюджетної програми, фінансування природоохоронних заходів, 
відповідно до переліку, затвердженого у порядку встановленому 
Положенням про обласний фонд охорони навколишнього природного 
середовища (далі -  Положення).

1.4. Місцеві органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи^ 
територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування (далі — Заявники), які планують 
здійснити заходи за рахунок коштів обласного Фонду, щорічно подають 
запити про виділення коштів з Фонду для здійснення природоохоронних 
заходів (далі -  Запити).

1.5. Розгляд запитів здійснюється конкурсною Комісією обласного 
Фонду охорони навколишнього природного середовища (далі -  конкурсна 
Комісія), до складу якої входять представники обласної Ради, структурних 
підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади, а також громадських 
організацій і наукових закладів. Склад конкурсної Комісії викладений 
у додатку 1 до цього Положення.

1.6. Голова конкурсної Комісії здійснює керівництво діяльністю
конкурсної Комісії, відповідає за виконання покладених на конкурсну



Комісію завдань, головує на її засіданнях, вносить на затвердження 
конкурсної Комісії порядок денний засідання, визначає періодичність
засідань конкурсної Комісії.

1.7. У разі відсутності голови, його обов'язки виконує заступник голови
конкурсної Комісії.

1.8. Функції виконавчого органу конкурсної Комісії виконує її 
Секретаріат -  Департамент міжнародного співробітництва та регіонального
розвитку облдержадміністрації.

1.9. Головні розпорядники коштів Фонду визначаються рішенням про 
обласний бюджет Вінницької області на відповідний рік та при внесенні змін 
до обласного бюджету.

1.10. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних 
та ресурсозберігаючих заходів, передбачених Регіональною екологічною 
програмою на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням 37 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №752, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження 
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних» (зі змінами), 
у порядку встановленому цим Положенням.

II. Планування природоохоронних заходів

2.1. Планування природоохоронних заходів за бюджетною програмою 
Фонду здійснюється на кожний бюджетний період, для чого формується 
перелік природоохоронних заходів відповідно до поданих запитів та за 
результатами рішення конкурсної Комісії.

2.2. Вінницька обласна Рада здійснює інформування місцевих органів 
виконавчої влади та територіальних громад області щодо проведення
щорічного прийому запитів.

2.3. Для участі у конкурсному відборі запитів, заявники проходять 
попередню реєстрацію проектів за допомогою онлайн-форми 
(із застосуванням сервісів Google). Електронне посилання на реєстрацію 
розміщується разом з повідомленням про початок прийому заявок відповідно 
п. 2.2. на офіційному веб-сайті Вінницької обласної Ради. Форма попередньої 
реєстрації запитів викладена у додатку 4 до цього Положення.

2.4. Доступ до онлайн-форми реєстрації запитів надається усім членам 
конкурсної Комісії, а також Секретаріату.

2.5. Деталізований пакет документів надсилається заявниками до 
Секретаріату письмово або за допомогою електронної пошти з накладенням 
електронного цифрового підпису^да'С^ан-копію запиту.



2.6. Заявники подають Секретаріату наступний пакет документів:
- запит за формою викладеною у додатку 2 до цього Положення,
- кошторис витрат,
- плановий графік фінансування заходу,
- копії зведеного кошторисного розрахунку, рішення про затвердження 

проектно-кошторисної документації та позитивного висновку комплексної 
державної експертизи проектної документації,

- завірену копію рішення про співфінансування заходу з місцевого 
бюджету у розмірі не менше 15 відсотків від потреби у фінансуванні на 
поточний рік або гарантований лист органу місцевого самоврядування про 
забезпечення співфінансування з місцевого бюджету (за винятком заходів, 
які здійснюються на об’єктах обласної комунальної власності територіальних 
громад області),

- копію звіту з оцінки впливу на довкілля пропонованого заходу 
(далі -  ОВД), у разі необхідності розробки ОВД згідно вимог чинного 
законодавства,

- висновки та/або протоколи служб з ліквідації надзвичайних ситуацій 
(за потреби).

2.7. Секретаріат протягом 3-ох робочих днів перевіряє пакет документів, 
а також наявність заповненої Заявником форми попередньої реєстрації 
відповідно до п. 2.3. цього Положення та письмово або через електронну 
пошту інформує Заявника і обласну Раду в копії щодо відповідності, або 
невідповідності пакету документів вимогам цього Положення.

2.8. Проходження попередньої реєстрації відповідно до п. 2.3. 
Положення та подання запиту і пакету документів, зазначеного у пункті 
п. 2.6. цього Положення на поточний бюджетний період здійснюється не 
пізніше 01 лютого поточного року.

2.9. З метою запобігання виникнення або ліквідації надзвичайних 
екологічних ситуацій, пов’язаних із забрудненням навколишнього 
природного середовища, та їх наслідків, а також для реалізації невідкладних 
природоохоронних заходів, запити можуть подаватися до Секретаріату 
і розглядатися конкурсною Комісією пізніше встановленого терміну.

2.10. Запити, подані з порушенням встановлених вимог пункту 2.6 
цього Положення, неповною інформацією та без необхідних документів, не 
розглядаються і до переліку природоохоронних заходів для фінансування з 
Фонду на поточний бюджетний рік не включаються.

2.11. Заявники в особі керівників несуть персональну відповідальність за 
достовірність і повноту інформації, яка міститься в запитах та документах,

що додаються до них.



III Розгляд запитів

3.1. Секретаріат після перевірки комплектності пакету документів 
протягом 3 робочих днів з дня повідомлення Заявника про відповідність 
поданих документів, надсилає копію пакету документів до управління 
розвитку територій та інфраструктури облдержадміністрації 
(далі -  Управління) для підготовки екологічної довідки до проекту.

3.2. Екологічна довідка надається Управлінням до Секретаріату 
та Заявника (в копії) не пізніше 10 робочих днів з дати отримання копії 
(електронної копії) пакету документів.

3.3. Відповідальність за достовірність та вчасність підготовки 
екологічних довідок до проектів природоохоронних заходів, які претендують 
на фінансування з Фонду покладено на Управління.

3.4. У разі неотримання Секретаріатом та Заявником екологічної довідки 
у терміни зазначені у п.3.2. цього Положення, пакет документів та заявка 
вважаються такими, що отримали екологічний висновок без зауважень 
Управління.

В екологічній довідці Управлінням зазначаються наступні відомості:
- відповідність природоохоронного заходу Переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147;

- нормативно-правові акти та обґрунтування, якими передбачено 
фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища;

- мету та доцільність здійснення природоохоронного заходу;
- комплексність підходу до вирішення проблеми негативного впливу на 

довкілля;
- очікувані якісні та (або) кількісні характеристики природоохоронного 

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

3.5. Секретаріат не пізніше 01 березня поточного бюджетного року 
формує остаточний перелік поданих заявниками проектів, які пройшли 
перевірку відповідно до п. 2.6. Положення та отримали екологічну довідку 
і письмово надсилає вказаний перелік голові конкурсної Комісії.

3.6. На перехідний період протягом 2022 року, Секретаріатом 
долучаються до остаточного переліку проектів, пакети документів подані 
у термін до 01 січня 2022 року відповідно до Порядку планування та 
фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища, затвердженого розпорядженням



голови облдержадміністрації від 05 травня 2014 року № 194 (у редакції 
розпорядження голови облдержадміністрації від 22 жовтня 2018 року № 803).

3.7. Голова конкурсної Комісії визначає періодичність засідань 
конкурсної Комісії та, за потреби, ініціює позачергові засідання конкурсної 
Комісії.

IV Робота конкурсної комісії обласного Фонду охорони 
навколишнього природного середовища

4.1. Формою роботи конкурсної Комісії є засідання, які проводяться 
відповідно до цього Положення.

4.2. Голова конкурсної Комісії визначає дату, час і місце проведення 
засідання конкурсної Комісії для розгляду проектів, поданих на конкурс та 
інформує про це Секретаріат.

4.3. Перелік природоохоронних проектів пропонованих до фінансування 
розсилається Секретаріатом членам комісії не пізніше ніж за п’ять робочих 
днів до дати засідання конкурсної Комісії.

4.4. Секретаріат здійснює організаційне забезпечення проведення 
засідань, готує протоколи засідання конкурсної Комісії та необхідні для 
проведення аналітичні матеріали стосовно запропонованого переліку 
природоохоронних заходів.

4.5. Перелік природоохоронних проектів затверджених за бюджетною 
програмою Фонду оформлюється додатком до протоколу засідання 
Конкурсної Комісії

4.6. Засідання конкурсної Комісії є правомочним, якщо на ньому 
присутні більше ніж дві третини всіх членів конкурсної Комісії.

4.7. Рішення конкурсної Комісії вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосувала більшість із присутніх на засіданні членів конкурсної Комісії. 
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 
засіданні.

4.8. Конкурсна Комісія, виходячи з визначених обсягів видатків і 
пріоритетів, здійснює відбір природоохоронних заходів та затверджує 
Перелік таких заходів. Секретаріат передає його Департаменту фінансів 
облдержадміністрації для підготовки проекту рішення про внесення 
відповідних змін до обласного бюджету та підготовки відповідних проектів 
договорів між радами на передачу міжбюджетних трансфертів між обласним 
бюджетом та іншими місцевими бюджетами.

4.9. Рішення конкурсної Комісії оформляється протоколом засідання, 
який підписується в день прснрдевря засідання головуючим та секретарем



конкурсної Комісії, за типовою формою згідно додатку 3 до цього 
Положення

4.10. Перелік проектів відібраних для фінансування обласного Фонду за 
результатами засідання конкурсної Комісії, оприлюднюється Секретаріатом 
у відкритому доступі шляхом розміщення відповідного повідомлення на 
сторінці Секретаріату на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

V Пріоритети та критерії відбору природоохоронних 
заходів для включення до бюджетної програми

5.1. Відбір природоохоронних заходів здійснюється на підставі 
інформації, зазначеної у запиті та наданих документах, за такими критеріями:

- відповідність загальній меті, завданням бюджетної програми та 
напрямам діяльності, які забезпечують реалізацію Програми,

- природоохоронний ефект, економічна ефективність,
- ступінь масштабності екологічного впливу,
- відповідність Регіональному плану управління відходами Вінницької 

області на період до 2030 року (для заходів у сфері з поводження з 
відходами),

- готовність заходу на час подання запиту (для перехідних об’єктів),
- співфінансування за рахунок власних коштів, спеціального фонду 

місцевого бюджету, інших джерел,
- термін реалізації заходу.

VI Внесення змін та доповнень 
до переліку природоохоронних заходів

6.1. При необхідності до переліку природоохоронних заходів, які 
фінансуються за рахунок коштів Фонду протягом бюджетного року, 
вносяться зміни, якщо:

- протягом трьох місяців після виділення коштів розпорядником коштів 
не зареєстроване бюджетне зобов’язання;

- договори з реалізації природоохоронних заходів розірвано через їх 
невиконання;

- надійшли звернення від розпорядників коштів щодо неможливості 
виконання заходів;

- наявність потреби вжиття заходів з попередження виникнення 
або ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій, пов’язаних із 
забрудненням навколишнього природного середовища, та їх наслідків, 
а також для реалізації невідкла^рах^фиродоохоронних заходів.



6.2. У разі перевиконання плану надходжень до Фонду на розгляд 
конкурсної Комісії виносяться запити, які подано відповідно до вимог 
пунктів 2.3 та 2.6. Положення, але не включено до фінансування.

6.3. Зміни та доповнення до переліку природоохоронних заходів 
вносяться у порядку встановленому для його затвердження.

VII Здійснення видатків з Фонду

7.1. Видатки, передбачені переліком природоохоронних заходів за 
бюджетною програмою Фонду на відповідний бюджетний період, 
здійснюються відповідно до угод на реалізацію природоохоронних заходів, 
укладених між замовником і виконавцем.

7.2. Касове виконання обласного бюджету за видатками Фонду 
проводиться в межах надходження коштів до нього в установленому 
законодавством порядку.

7.3. Заявники, проекти яких затверджені конкурсною Комісією для 
фінансування з Фонду на поточний бюджетний рік, подають до Секретаріату 
завірену копію рішення про співфінансування проекту з місцевого бюджету.

7.4. Фінансування видатків здійснює Департамент фінансів 
облдержадміністрації відповідно до помісячного розпису видатків 
спеціального фонду обласного бюджету за рахунок визначених надходжень 
Фонду за заявками головних розпорядників коштів, згідно з затвердженим 
переліком природоохоронних заходів за бюджетною програмою Фонду на 
відповідний рік за наявності підтвердження співфінансування заходу з 
місцевого бюджету відповідно до п. 7.3. цього Положення.

7.5. Кошти Фонду виділені на поточний бюджетний період, в тому числі 
у вигляді іншої субвенції до інших місцевих бюджетів, у випадку їх не 
використання, підлягають поверненню до спеціального фонду обласного 
бюджету в останній операційний день.

7.6. У разі наявності об’єктивних причин (крім випадків прийнята 
рішень про відміну заходу, недоцільність фінансування) щодо невиконання 
заходів та не використання бюджетних коштів, повернуті до спеціального 
фонду обласного бюджету кошти передбачаються у наступному бюджетному 
році для фінансування цих заходів на підставі звернення розпорядника 
коштів.

7.7. Звернення відповідно до п. 7.6. цього Положення подається 
Секретаріату протягом січня поточного року та розглядається на наступному 
засіданні конкурсної Комісії.



VIII Контроль за цільовим використанням коштів Фонду 
і звітність про виконання природоохоронних заходів

8.1. Виконавці природоохоронних заходів, які діють відповідно до 
укладених договорів, щомісячно в термін до 10 числа місяця наступного за 
звітним, інформують про цільове використання коштів Фонду розпорядників 
коштів нижчого рівня, які, в свою чергу, до 15 числа звітують про виконання 
природоохоронних заходів та цільове використання коштів Секретаріат 
конкурсної Комісії.

8.2. Департамент фінансів облдержадміністрації щомісячно в термін до 
10 числа місяця наступного за звітним, надає інформацію Секретаріату щодо 
пооб’єктного фінансування.

8.3. Секретаріат узагальнює отриману інформацію, готує поточні 
щоквартальні та підсумковий річний звіти про виконання природоохоронних 
заходів та використання коштів Фонду і до 25 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, подає його до обласної Ради та облдержадміністрації.

8.4. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду шляхом 
моніторингу в межах своєї компетенції здійснюються Г оловним 
розпорядником коштів Фонду.

8.5. Секретаріат зобов’язаний надавати повну інформацію щодо стану 
реалізації природоохоронних заходів та використання коштів Фонду у 
відповідь на письмовий запит членів конкурсної Комісії.

8.6. Відповідальність за нецільове використання коштів Фонду несуть 
головні розпорядники, розпорядники нижчого рівня та одержувачі коштів 
Фонду згідно з чинним законодавством України.



Додаток 1
до Положення про обласний фонд 

охорони навколишнього природного середовища,
затверджений рішенням сесії обласної Ради

8 скликання в ід  року №____

Склад конкурсної Комісії 
обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища

Голова конкурсної 
Комісії

-  Перший заступник голови Вінницької обласної 
Ради

Заступник голови 
конкурсної Комісії

-  Заступник голови обласної Ради

Заступник голови 
конкурсної Комісії

-  Заступник Голови обласної державної адміністрації 
(за згодою)

Секретар
конкурсної Комісії

-  Директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку обласної 
державної адміністрації

Члени конкурсної 
комісії:

-  Голова постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури
-  Член постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури
-  Член постійної комісії обласної Ради з питань 
будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури
-  Голова постійної комісії обласної Ради з питань 
економіки, фінансів та бюджету
-  Начальник управління розвитку територій та 
інфраструктури обласної державної адміністрації 
(за згодою)
-  Начальник управління з питань майнових та 
орендних відносин, будівництва, інфраструктури, 
ЖКГ виконавчого апарату обласної Ради
-  Начальник управління з питань економіки, фінансів 
та бюджету виконавчого апарату обласної Ради
-  Керівник Секретаріату Вінницької обласної 
Асоціації органів місцевого самоврядування
-  Начальник Державної екологічної інспекції у 
Вінницькій області (за згодою)
-  Завідувач кафедри екології, природничих та 
математичних наук Комунального вищого 
навчального закладу «Вінницька академія 
неперервдщЬідщти»



Додаток 2
до Положення про обласний фонд 

охорони навколишнього природного середовища, 
затверджений рішенням сесії обласної Ради

8 скликання в ід  року №

З А П И Т
про виділення коштів з обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища

1. Назва заходу

2. Відомості про заявника
2.1. Повна назва_______________________________________________________
2.2. А дреса___________________________________________________________
2.3. Телефон, факс_____________________________________________________
2.4. Форма власності__________________________________________________
3. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об'єктах якого 
здійснюється природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є 
подавачами запиту)
3.1. Повна назва_______________________________________________________
3.2. Адреса___________________________________________________________
3.3. Телефон, факс_____________________________________________________
3.4. Форма власності______________________________________________ _____
4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства 
претендентом на кошти обласного фонду охорони навколишнього 
природного середовища
4.1. Нарахована та сплачена сума коштів екологічного податку природного 
середовища претендентом на кошти обласного фонду охорони 
навколишнього природного середовища за два попередні роки:
нарахована в ________році_____________  , фактично сплачена____________
нарахована в ________році_____________ , фактично сплачена_____________
4.2. Сума штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням 
природоохоронного законодавства претендентом на кошти обласного фонду 
охорони навколишнього природного середовища за два попередні роки:
нарахована в ________році_____________ , фактично сплачена_____________
нарахована в ________році_____________ , фактично сплачена_____________

5. Місце (адреса) реалізації заходу_____________________ ________________

6. Характеристика заходу:
6.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох 
територіальних громад чи всієї області — регіональний; одного чи кількох 
населених пунктів, територіальних громад. району -  місцевий).
6.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими 
передбачено фінансування заходу з обласного фонду охорони



навколишнього природного середовища, або інші підстави) 
п. постанови КМУ від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
6.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть 
вирішені, та короткий зміст
заходу)________________________________________;________________________6.
4. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та 
навести якісні та (або) кількісні характеристики)
6.5. Комплексність вирішення екологічних проблем (вказати якісні та (або) 
кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження)

7. Проектна документація (вказати розробника, ким і коли затверджена)

8. Упроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія; 
перебуває на стадії розробки, пілотного проекту чи апробована)

9. Фінансування заходу (у цінах на момент подання запиту)
9.1. Загальна вартість (тис. грн.)  _
9.2. Готовність заходу на момент подання запиту (у % від загальної вартості)
9.3. Видатки з обласного фонду охорони навколишнього природного 
середовища (за кодами економічної класифікаиії видатків бюджету (КЕКВ) 
та програмної класифікаиії видатків (КПКВК МБ), тис, грн.)
усього ,
у тому числі в ________році (рік, на який подається запит)_____________
за КЕК В ,
фактичні видатки за попередній період за КЕКВ______ ,
9.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн.)
усього  _______________________
у т. ч. в _________році (рік, на який подається запит)______________________
9.5. Інші джерела фінансування (тис. грн.) 
усього:
джерело_________________________ обсяг фінансування__________________
у т. ч. в __________ році (рік, на який подається запит):
джерело_________________________ обсяг фінансування_________________
10. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та 
тривалість згідно з проектом)
11. Термін окупності заходу  __________

М.П.

Керівник ________________________________

Головний бухгалтер



Додаток З
до Положення про обласний фонд 

охорони навколишнього природного середовища,
затверджений рішенням сесії обласної Ради

8 скликання в ід  року №____

ТИПОВА ФОРМА ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ 
конкурсної Комісії обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища

1. Дата засідання________________________________________________________________   .
2. Місце проведення засідання________________
3. Список присутніх членів конкурсної Комісії:

П І  Б Посада



Перелік питань, пропонованих для розгляду конкурсної Комісії

Питаня №1

4. Пропонований порядок денний засідання конкурсної Комісії внесений Секретаріатом:

Доповідає:

Питання №2

Доповідає:

Питання №3

Доповідає:

Питання № ...



5. Пропозиції голови (заступника голови) конкурсної Комісії щодо внесення змін та доповнень до пропонованого 
порядку денного:

Питаня №1

Доповідає:

Питання №2

Доповідає:

Питання №3

Доповідає:

Питання № ...

Доповідає:



Питання №1
1) Про затвердження порядку денного засідання конкурсної комісії від (дата засідання)

Доповідав: Голова (заступник голови) конкурсної Комісії.

Результати голосування членів конкурсної Комісії по порядку денному:

ЗА  _____________чол. ПРОТИ_______________ чол. УТРИМАВСЯ (ЛАСЬ)_____________чол.

Голова комісії______________(ЗА/ПРОТИ/УТРИМАВСЯ (ЛАСЬ))

Рішення конкурсної Комісії по порядку денному: _________________________ (прийнято/ не прийнято).

Питання №2

6. Рішення конкурсної Комісії:

Д оповідав:_______________________________________________________________________________________________________

Результати голосування членів конкурсної Комісії по питанню №2:

ЗА  _____________чол.___________ ПРОТИ_______________ чол. УТРИМАВСЯ (ЛАСЬ)_____________ чол.

Голова комісії (ЗА/ПРОТИ/УТРИМАВСЯ (ЛАСЬ))

Рішення конкурсної Комісії по питанню №2: ________________________  (прийнято/ не прийнято).



Питання №3

Доповідав:

Результати голосування членів конкурсної Комісії по питанню №2: 

ЗА чол. ПРОТИ чол. УТРИМАВСЯ (ЛАСЬ) чол.

Голова комісії (ЗА/ПРОТИ/УТРИМАВСЯ (ЛАСЬ)) 

Рішення конкурсної Комісії по питанню №3:

Питання №...

(прийнято/ не прийнято).

Доповідав:

Результати голосування членів конкурсної Комісії по питанню №...: 

ЗА чол. ПРОТИ чол. УТРИМАВСЯ (ЛАСЬ) чол.

Голова комісії (ЗА/ПРОТИ/УТРИМАВСЯ (ЛАСЬ)) 

Рішення конкурсної Комісії по питанню № ...:

Голова (заступник голови) конкурсної Комісії (підпис)

(прийнято/ не прийнято) 

(П І Б)

Секретар конкурсної Комісії (підпис) (П І Б)



Додаток
до Протоколу засідання конкурсної Комісії 
обласного Фонду охорони навколишнього 
природного середовища в ід _________№___

Перелік природоохоронних заходів для фінансування 
з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у   році

№
п/п

Назва проекту Заявник 
(подавач запиту)

Підприємство 
(установа 

організація), на 
об’єктах якої 
здійснюється 

природоохоронний 
захід

Кошти 
обласного 
бюджету, 
тис. грн.

Кошти місцевого 
бюджету (власні 

кошти заявника), 
передбачені на 

співфінансування 
заходу, тис. грн.

Термін
реалізації

заходу,
міс.

1
2

••

Голова (заступник голови) конкурсної Комісії (підпис)

Секретар конкурсної Комісії (підпис)

(П І Б) 

(П І Б)



Додаток 4
до Положення про обласний фонд 

охорони навколишнього природного середовища,
затверджений рішенням сесії обласної Ради

8 скликання в ід  року №____

Форма попередньої реєстрації запитів 
про виділення коштів з обласного 
фонду охорони навколишнього 
природного середовища для 
здійснення природоохоронних заходів
Вказана фор?иа заповнюється відповідно до Положення про обласний фонд охорони
навколишнього природного середовища, затвердженого рішення сесії обласної
Ради 8 скликання в ід  року №___

Електронна адреса *

Ваша електронна адреса

Повна юридична назва подавана запиту: *

Ваша відповідь



Назва природоохоронного заходу, який пропонується до реалізації: 

Ваша відповідь

• І -'■ : ..... . ' і; і .  Ш     !

Місце реалізації природоохоронного заходу (адреса, територія на яку 

розповсюджується захід): *

Ваша відповідь

..............

Напрям діяльності природоохоронного заходу: * 

Ваша відповідь

Вартість природоохоронного заходу згідно кошторису, тис. грн *

Ваша відповідь

Сума фінансування заходу з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища, тис. грн: *

Ваша відповідь

фінансування за рахунок власних коштів, тис. грн: 

Ваша відповідь



Термін реалізації заходу, (вказати дати його початку, закінчення та 

тривалість згідно з проектом): *

Ваша відповідь

Прізвище, ім'я та по батькові, посада контактної особи від подавана запиту: *

Ваша відповідь

Контактний номер телефону *

Ваша відповідь

Очистити форму


