
 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 25 березня 2011 року № 5 
 

                         сесія  

сьомого  скликання 

 

  

 

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, Положення про Державний фонд 

охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 181 обласна рада 

 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести до рішення обласної ради від 25 березня 2011 року № 5 «Про 

затвердження Положення про обласний цільовий фонд охорони 

навколишнього природного середовища та Порядку планування і 

використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища» такі зміни: 

 

1) пункт 3 розпорядження викласти в такій редакції:  

«3. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам актуалізувати 

положення про місцеві цільові фонди охорони навколишнього природного 

середовища». 

 

2) по тексту Положення та Порядку слова: 

 

«головне управління економіки» замінити словами «управління екології та 

природних ресурсів» в усіх відмінках; 

 

«Державного казначейства» замінити словами «Державної казначейської 

служби України»; 

 

«головному фінансовому управлінню» замінити словами «департаменту 

фінансів»;  

 

«державне управління охорони навколишнього природного середовища в 

Миколаївській області» виключити в усіх відмінках; 

 



 

 

3) в абзаці другому пункту 6 Положення слова «Програми охорони довкілля та 

раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки 

та обласної Цільової програми розвитку екологічної мережі до 2015 року» 

замінити словами «Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської 

області на 2018-2020 роки»; 

 

4) пункт 5.3 Порядку викласти в такій редакції: 

«5.3. Уповноважений орган Фонду на підставі звітності галузевих управлінь 

облдержадміністрації - головних розпорядників коштів Фонду аналізує 

ефективність впровадження повністю завершених природоохоронних заходів 

та готує річний звіт про використання коштів Фонду і не пізніше ніж до 

1 березня наступного за звітним року подає голові обласної ради та голові 

облдержадміністрації. Іншим зацікавленим органам виконавчої влади  звіт 

подається за запитом.   

Оприлюднення звіту на веб-сайті облдержадміністрації або на власному 

веб-сайті забезпечує уповноважений орган Фонду».  

 

5) пункт 5.4. Порядку виключити. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                               В. МОСКАЛЕНКО 

  



 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення обласної ради 
«Про внесення змін до рішення обласної ради  

від 25 березня 2011 року № 5» 

 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 

Проект рішення підготовлено відповідно до змін, які відбулися 

внаслідок реформування органів виконавчої влади для врегулювання питання 

щодо повноважень структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері 

природоохоронної діяльності. 

 

2. Мета і завдання прийняття рішення. 

Метою прийняття рішення є приведення рішення обласної ради 

від 25.03.2011 № 5 «Про затверджено Положення про обласний цільовий фонд 

охорони навколишнього природного середовища та Порядок планування і 

використання коштів обласного цільового фонду охорони навколишнього 

природного середовища» у відповідність до змін, які відбулися у зв’язку з 

реформуванням місцевих органів виконавчої влади та визначення згідно з 

компетенцією управління екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації  уповноваженим органом з формування видатків Фонду. 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Проект рішення передбачає дотримання вимог законодавства про 

формування та використання коштів обласного цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України “Про охорону 

навколишнього природного середовища”, Положення про Державний фонд 

охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 181. 

. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація такого рішення не потребує додаткових матеріальних та 

інших витрат. 

 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення. 

Прийняття рішення забезпечить врегулювання питання щодо 

повноважень структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері 

природоохоронної діяльності.  
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7. Проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 25 березня 2011 року № 5» оприлюднений на сайті 

департаменту економічного розвитку та регіональної політики 

облдержадміністрації у розділі «Оприлюднення та обговорення» 

(http://economy-mk.gov.ua/oprilydnenya_ta_obgovorenya).  

Дата оприлюднення – 18  жовтня 2018 року. 

 

 

 

 

 

Директор департаменту  

економічного розвитку та регіональної  

політики облдержадміністрації     М. ВАСИЛЬЄВА 

 

 

 

 

 

 

 
Світлана Попова 37 31 77 
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