
 

 

                                                                                   

  
ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання 

 

 

06 червня 2018 року № 170 

 
Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього природного 

середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та 

затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів 

із фонду охорони навколишнього природного середовища Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади  

 
 Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Законом України „Про охорону навколишнього природного 

середовища“, статтями 22, 91 Бюджетного Кодексу України, відповідно до 

рішення десятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від            

29 лютого 2012 року №18 „Про затвердження Положення про фонд охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області“, рішення 

тринадцятої сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від                  

14 листопада 2012 року № 10 „Про затвердження Порядку планування та 

фінансування природоохоронних заходів із фонду охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області“ (зі змінами, внесеними рішенням 

сімнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 17 липня 2013 року №11 

„Про внесення змін до рішення десятої сесії обласної ради шостого скликання 

від 29 лютого 2012 року „Про Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Полтавської області” та рішення тринадцятої сесії 

обласної ради шостого скликання від 14 листопада 2012 року „Про Порядок 

планування та фінансування природоохоронних заходів із фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області” та рішенням 

першого пленарного засідання двадцятої сесії обласної ради шостого скликання 

від 25 грудня 2013 року №13 „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” та рішення тринадцятої сесії обласної ради 

шостого скликання від 14 листопада 2012 року „Про затвердження Порядку 

планування та фінансування природоохоронних заходів із фонду охорони 

навколишнього природного середовища Полтавської області”), міська  рада   

 



ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного 

середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади     

(додаток 1). 

2. Затвердити Порядок планування та фінансування природоохоронних 

заходів із фонду охорони навколишнього природного середовища Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади (додаток 2). 

3. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Вараві М.В., відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради (Стадник Є.В.) разом з постійною комісією міської 

ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи (Войпанюк В.К.) підготувати пропозиції щодо ефективного 

використання коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

 

Міський голова О. РЯБОКОНЬ 



Додаток 1 

до рішення тридцять дев’ятої сесії 

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

06 червня 2018 року № 170 

ПОЛОЖЕННЯ 

про фонд охорони навколишнього природного середовища Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади  

 

1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади (далі - Фонд) є складовою частиною 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади. Фонд створено з метою 

концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та 

ресурсозберігаючих заходів, пов'язаних з охороною навколишнього природного 

середовища, відтворення та раціонального використання природних ресурсів, 

які спрямовуються на запобігання, зменшення та усунення забруднення 

довкілля, в тому числі на наукові дослідження з цих питань та заходів 

екологічної освіти і пропаганди.  

2. Фонд формується за рахунок:  

1) надходжень екологічного податку до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади  відповідно до чинного законодавства; 

2) частин грошових стягнень  за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища в 

результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством; 

3) інших надходжень згідно з чинним законодавством. 

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

кошторисами доходів і видатків на відповідний бюджетний період, які 

затверджуються в установленому порядку.  

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

увійшли до Переліку видів діяльності, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (із змінами) „Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних“.  

5. Розподіл коштів Фонду здійснюється сесією міської ради за 

погодженням виконавчого комітету Пирятинської міської ради.  

6. При затвердженні Переліку природоохоронних заходів на відповідний 

рік для фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади (далі  Перелік), за 

погодженням виконавчого комітету Пирятинської міської ради, рішенням сесії 

міської ради затверджуються Головні розпорядники коштів Фонду.  

7. Проект Переліку формується відділом із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради на основі запитів на фінансування з Фонду, що 

подаються:  

1) від структурних підрозділів виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради;  



2) від підприємств, організацій (що не виступають як підрядна організація 

по відповідних природоохоронних заходах);  

3) від інших установ, підприємств, організацій згідно з чинним 

законодавством України.  

Форма та зміст запиту визначається Порядком планування та 

фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього 

природного середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, затвердженого додатком 2 цього рішення (далі  Порядок).  

8. Проект Переліку формується відділом із земельних та екологічних 

питань виконкому міської ради у відповідності з поданими пропозиціями та 

вимогами цього Положення і подається на погодження виконавчому комітету 

Пирятинської міської ради та вноситься на розгляд сесії міської ради. 

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

за рахунок надходжень, здійснюється за поданням головного розпорядника 

коштів Фонду.  

10. Контроль за використанням коштів Фонду здійснюють:  

1) головні розпорядники коштів Фонду;  

2) відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради;  

3) постійна комісія міської ради з питань містобудування, будівництва, 

земельних відносин та охорони природи.  

11. За природоохоронні заходи, які фінансуються з Фонду, звітуються 

згідно з Порядком:  

1) виконавці робіт – відділу із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради та головному розпоряднику коштів Фонду або 

замовнику; 

2) головний розпорядник коштів Фонду, замовник – фінансовому 

управлінню Пирятинської міської ради, постійній комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи. 

12. За нецільове та понадлишкове використання коштів Фонду посадові 

особи несуть відповідальність згідно з законодавством.  

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



Додаток 2   

до рішення тридцять дев’ятої сесії  

Пирятинської міської ради 

сьомого  скликання 

06 червня 2018 року № 170 

ПОРЯДОК 

планування та фінансування природоохоронних заходів із фонду охорони 

навколишнього природного середовища Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  

І. Загальні положення 

1.1. Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів із 

фонду охорони навколишнього природного середовища Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади  (далі  Порядок) розроблено відповідно до 

Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“, 

Бюджетного Кодексу України, Положення про фонд охорони навколишнього 

природного середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади , затвердженого додатком 1 цього рішення.  

1.2. Порядок установлює загальнообов’язкові правила планування та 

фінансування природоохоронних заходів із фонду охорони навколишнього 

природного середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади (далі  Фонд).  

1.3. Цей Порядок поширюється на юридичних осіб усіх форм власності та 

фізичних осіб, які здійснюють природоохоронні заходи за рахунок коштів 

Фонду.  

1.4. Головні розпорядники коштів Фонду визначаються згідно з 

Бюджетним Кодексом України.  

1.5. Планування природоохоронних заходів для фінансування з Фонду 

здійснюється відділом із земельних та екологічних питань виконкому міської 

ради на кожен бюджетний рік.  

1.6. Перелік природоохоронних заходів для фінансування з Фонду в 

наступному бюджетному періоді формується відділом із земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради на основі документів, що надані 

подавачами запитів до 30 листопада поточного року в обсязі прогнозованих 

надходжень до Фонду та залишку на початок року. Залишок коштів Фонду на 

кінець бюджетного періоду переходить на наступний бюджетний період і 

використовується на цілі, передбачені цим Порядком. 

Протягом року до Переліку природоохоронних заходів можуть вноситися 

зміни та доповнення, що затверджуються рішенням сесії міської ради.  



1.7. Забороняється планування та використання коштів Фонду на заходи, 

не включені до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 

№ 1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних“ (далі  Постанова 1147). 

ІІ. Порядок подання документів для включення до Переліку, що 

фінансується з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

2.1. Основою для розгляду та включення природоохоронного заходу до 

проекту Переліку є Запит про виділення коштів з фонду охорони 

навколишнього природного середовища Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади  (далі  Запит) на визначений бюджетний період.  

2.2. Запити, разом із супроводжуючим листом, подаються до 

Пирятинської міської  ради за формою, наведеною в додатку 1 для капітальних 

видатків та додатку 2 для некапітальних видатків.  

2.3. Обов’язковими додатками до Запиту є:  

1) набір робіт з реалізації природоохоронного заходу;  

2) графік виконання робіт з реалізації природоохоронного заходу;  

3) кошторис витрат;  

4) підстави для включення в Перелік, що зазначені у підпункті 5.1 та 

пункті 2 запитів (витяг з екологічних програм, де зазначено проведення 

фінансування відповідних заходів із Фонду або такі, що визначені Законами 

України, підзаконними нормативно-правовими актами Президента України, 

Кабінетом Міністрів України);  

5) надання зведеного кошторисного розрахунку на загальну кошторисну 

вартість заходу, локальних кошторисів на виконання робіт, фінансування яких 

планується провести з Фонду та зведеного комплексного висновку Української 

будівельної (інвестиційної) експертизи, який повинен мати і позитивний 

висновок державної екологічної експертизи (для заходів, що передбачають 

капітальні видатки);  

6) довідка про надходження та використання коштів з реалізації 

природоохоронного заходу за минулі роки фінансування (для заходів, 

фінансування яких проводилось у попередніх роках, обов'язковим є надання).  

2.4. Подавачами документів для формування Переліку та проведення 

фінансування з Фонду можуть бути:  

1) структурні підрозділи виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради;  

2) підприємства та організації (що не виступають як підрядна організація 

з відповідних природоохоронних заходів); 

3) інші установи, підприємства, організації та громадяни згідно з чинним 

законодавством України.  



2.5. Подавачі Запитів в особі керівників несуть персональну 

відповідальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в Запиті 

та документах, що додаються відповідно до вимог пункту 2.3.  

ІІІ. Порядок розгляду Запитів, що надійшли до Пирятинської міської 

ради. 

3.1. Відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

здійснює попередній розгляд Запитів щодо відповідності запропонованих у них 

заходів Постанові 1147 та перевіряє комплектність і правильність оформлення 

документів згідно з вимогами пункту 2.3 цього Порядку.  

3.2. Запити, у яких заплановані до виконання заходи, які не передбачені 

Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, 

затвердженого Постановою 1147, не розглядаються, про що відділ  із земельних 

та екологічних питань виконкому міської ради письмово повідомляє подавача 

Запиту в десятиденний термін.  

3.3. У разі необхідності доопрацювання Запиту подавач письмово 

інформується відділ  із земельних та екологічних питань виконкому міської 

ради в десятиденний термін із дня надходження Запиту.  

3.4. Відсутність одного з документів, зазначених у пункті 2.3 цього 

Порядку, є підставою для відмови у включенні заходу до проекту Переліку.   

ІV. Формування Переліку природоохоронних заходів  

для фінансування з фонду охорони навколишнього природного 

середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади  

4.1. Відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

формує інформаційну таблицю в розрізі запитів, які надійшли до Пирятинської 

міської ради, з деталізованою інформацією про кожен захід (кошторисна 

вартість, стан готовності, запропонована сума до фінансування з Фонду) та 

подає її на розгляд виконавчому комітету Пирятинської міської ради .  

4.2. Проект Переліку, разом із вказаними розпорядниками коштів, за 

напрямками використання, зазначеними в Постанові 1147, відділ із земельних 

та екологічних питань виконкому міської ради подає на погодження  

виконавчого комітету Пирятинської міської ради  

4.3. Проект Переліку, після погодження виконавчим комітетом 

Пирятинської міської ради, відділ із земельних та екологічних питань 

виконкому міської ради виносить на чергову сесію міської ради для 

подальшого затвердження.  

4.4. Під час формування проекту Переліку пріоритет надається 

природоохоронним і ресурсозберігаючим заходам, які: 



1) передбачені законами України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, Державними, обласними та місцевими екологічними 

програмами, джерелом фінансування яких передбачено Фондом;  

2) мають високий ступінь готовності на момент подання Запиту;  

3) фінансування яких з інших джерел становить не менше 30%.  

V. Внесення змін до Переліку, формування Додаткового переліку та 

фінансування за рахунок Резерву коштів 

5.1. В разі надходження відповідного звернення до Пирятинської міської 

ради від подавача Запиту до Переліку протягом року відділом із земельних та 

екологічних питань виконкому міської ради можуть вноситись зміни, які 

регламентуються цим порядком.  

5.2. З Переліку можуть бути вилучені заходи за умови:  

1) звернення від подавача Запиту щодо неможливості його виконання;  

2) встановленням органами, що здійснюють контроль за використанням 

коштів Фонду, недостовірності надання подавачем у листі-зверненні та/або в 

Запиті інформації;  

3) визнання у встановленому порядку виконавця банкрутом або його 

ліквідація;  

4) у разі виявлення нецільового використання коштів Фонду щодо 

відповідного заходу.  

5.3. До Переліку можуть вноситись додатково невідкладні 

природоохоронні заходи замість вилучених у порядку, встановленим цим 

Порядком. 

5.4. На кошти від перевищення фактичних надходжень до Фонду над 

плановими, на вивільнені кошти від вилучених заходів із Переліку або від 

зменшення обсягів їх фінансування можуть бути сформовані додаткові 

переліки.  

5.5. Здійснення розподілу зазначених у пунктах 5.3 та 5.4 коштів Фонду 

здійснюється відповідно до пунктів розділів ІІ, ІІІ, ІV та V цього Порядку.  

VI. Фінансування з Фонду 

6.1. Касове виконання бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади за видатками Фонду проводиться в межах надходжень коштів до нього 

в установленому законодавством порядку.  

6.2. Фінансування природоохоронних заходів здійснюється на підставі 

затвердженого в установленому порядку Переліку.  



VII. Контроль і звітність Фонду 

7.1. Контроль за використанням коштів Фонду здійснюють:  

1) головні розпорядники коштів (здійснюють контроль за витрачанням 

одержувачами коштів Фонду відповідно до Бюджетного Кодексу України); 

2) фінансове управління Пирятинської міської ради (у частині проведення 

фінансування в межах та згідно з рішенням сесії про бюджет міської об’єднаної 

територіальної громади);  

3) відділ із земельних та екологічних питань виконкому міської ради (у 

частині дотримання вимог розділу ІІ та ІV цього Порядку);  

4) постійна комісія міської ради з питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

7.2. За природоохоронні заходи, які фінансуються з Фонду, зобов’язані 

звітуватись:  

1) одержувачі коштів – головним розпорядникам коштів про 

використання коштів у терміни, передбачені діючим законодавством щодо 

порядку ведення бухгалтерського обліку і звітності;  

2) головні розпорядники коштів Фонду – постійній комісії з питань 

містобудування, будівництва,земельних відносин та охорони природи; 

фінансовому управлінню Пирятинської міської ради. 

Головним розпорядникам визначити відповідальну особу за надання 

інформації про фактичне використання коштів Фонду. 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



Додаток 1  

до Порядку планування та  

фінансування природоохоронних  

заходів із фонду охорони  

навколишнього природного  

середовища Пирятинської міської 

 об’єднаної територіальної 

громади  

ЗАПИТ  

про виділення коштів з фонду охорони навколишнього природного 

середовища Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади для 

здійснення природоохоронних заходів  

(капітальні видатки) у ____ році 

1. Назва проекту _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

2. Повна назва і адреса подавача ________________________________________ 

____________________________________________________________________  

3. Форма власності (державна, приватна, інша) ____________________________ 

____________________________________________________________________  

4. Якщо є платником екологічного податку, то яка сума визначена для сплати і 

сплачена за два попередні роки  

визначена до сплати в _____ році ___________, фактично сплачена___________  

визначена до сплати в _____ році ___________, фактично сплачена___________ 

надходження від накладання штрафів та компенсації шкоди, заподіяної 

порушенням природоохоронного законодавства за два попередні роки:  

у _____ році________  

у _____ році________  

5. Характеристика проекту:  

5.1. Підстава для виконання проекту (вказати Закони України, акти 

Президента України та Кабінету Міністрів України, екологічні програми, 

якими передбачене фінансування з екологічного фонду Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5.2. Головні завдання (короткий зміст заходу) ___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5.3. Обґрунтування конкретної екологічної проблеми, яка буде повністю або 

частково розв’язана ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Природоохоронний ефект, пов’язаний із зменшенням обсягів забруднення 

або запобігання Забрудненню (навести кількісні або якісні характеристики від 

виконання природоохоронного заходу)____________________________________ 



____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Ступінь масштабності екологічного впливу (місцевого, регіонального, 

загальнодержавного значення)_________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Ступінь готовності проекту на момент звернення щодо фінансування з фонду 

(% від загальної кошторисної вартості) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Оцінка науково-технічного рівня (чи має аналоги в Україні , за кордоном, 

модифікація існуючих аналогів, порівняння з аналогами за вартістю і 

технічними показниками)______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Технічна специфікація (які будуть впроваджені прилади, обладнання, 

технології — зарубіжні, вітчизняні)_____________________________________  

11. Економічна ефективність проекту:  

11.1. Термін окупності____________________________________________  

11.2. Витрати на його експлуатацію (якщо передбачаються) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Зведений комплексний висновок Української будівельної (інвестиційної) 

експертизи на проектну документацію 

затверджений________________________________________________________       
(ким і коли затверджений)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________   

на загальну кошторисну вартість _________________тис. грн.  

14. Фінансування заходу:  

14.1 Загальна кошторисна вартість згідно проектної документації (крім того, 

повинна відповідати п.14.3 + п.14.4)______________________________тис. грн.  

14.2 Залишок кошторисної вартості на 01.01.20__р.(рік,на який подається 

запит)________тис. грн.  

14.3 Фінансування з екологічного фонду  Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади,  

всього ______________________тис. грн.,  

у т.ч.: в ___ році (рік який подається запит)______________________тис. грн.  

14.4 Фінансування за рахунок інших джерел,  

усього ____________________________тис. грн.  

у т.ч.: в ___ році (рік який подається запит)_______________________тис. грн.  

14.5 Вид фінансової допомога з фонду:  

позичка (безпроцентна), вказати термін повернення________________________  



грант (безповоротна грошова допомога) ________________________________  

15. Термін реалізації проекту (вказати дати початку та закінчення проекту або 

його тривалість)______________________________________________________  

16. Замовник проекту__________________________________________________ 
(найменування замовника, юридична адреса, тел.)  

____________________________________________________________________ 

17. Виконавець проекту________________________________________________     
(найменування замовника, юридична адреса, тел.)  

____________________________________________________________________ 
 

 

 

М. п.  

 

 

Керівник (посада)    (підпис)    (ініціали, прізвище)  

 

 

Головний бухгалтер (посада)  (підпис)     (ініціали, прізвище)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
1) до п.1 – Назва проекту повинна відповідати назві проектно-кошторисної 

документації. Для заходів, що передбачають заміну чи придбання обладнання 

(техніки) назва повинна бути лаконічною, чіткою, відображати зміст заходу. 

Назва проекту (заходу) повинна відповідати Постанові КМУ №1147;  

2) до п. 5.1 – для підтвердження викладеної у Запиті інформації до нього 

необхідно надати витяги із зазначених у п. 5.1 Запиту екологічних програм чи 

інших документів (указів, постанов тощо) 



Додаток 2  

до Порядку планування та  

фінансування природоохоронних  

заходів із фонду охорони  

навколишнього природного  

середовища Пирятинської міської 

 об’єднаної територіальної 

громади  

ЗАПИТ 

про виділення коштів з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади для здійснення 

природоохоронних заходів 

 (некапітальні видатки) у ____ році 

1. Назва заходу _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Підстава для виконання_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Повна назва і адреса подавача_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Форма власності (державна, приватна, інша)__________________________  

5. Якщо є платником екологічного податку, то яка сума визначена до сплати і 

сплачена за два попередні роки:  

визначена до сплати в _____ році ___________, фактично 

сплачена____________  

визначена до сплати в _____ році ___________, фактично 

сплачена____________  

надходження від накладання штрафів та компенсації шкоди, заподіяної 

порушення природоохоронного законодавства за два попередні роки  

у _____ році________  

у_____ році________  

6. Фінансування проекту: (в цінах на момент подання запиту)  

6.1 Загальна кошторисна вартість заходу (повинна відповідати п. 6.3 + п. 6.4) 

____________тис. грн.  

6.2 Залишок кошторисної вартості на 01.01.20__р. (рік, на який подається 

запит)________ тис. грн.  

6.3 Фінансування з фонду,  

всього ________________________________________тис. грн.  

у т.ч.: в____ році (рік, на який подається запит)____________________тис. грн.  

6.4 Фінансування за рахунок інших джерел,  

усього _________________________________тис. грн.  

у т.ч.: в ___ році (рік який подається запит)_______________________тис. грн.  

6.5 Вид фінансової допомога з обласного фонду:  

позичка (безпроцентна), вказати термін повернення__________________  

грант (безповоротна грошова допомога) ___________________________  



7. Термін реалізації (вказати дати початку та закінчення проекту або його 

тривалість) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. Замовник проекту___________________________________________________ 
(найменування замовника, юридична адреса, тел.)  

____________________________________________________________________ 

9. Виконавець проекту_________________________________________________ 
(найменування замовника, юридична адреса, тел.)  

____________________________________________________________________ 

 

 

 

М. п.  

 

 

 

Керівник (посада)     (підпис)   (ініціали, прізвище)  

 

 

 

Головний бухгалтер (посада)   (підпис)   (ініціали, прізвище)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
1) до п.1 – назва заходу повинна бути лаконічною,чіткою, відображати зміст 

заходу та відповідати Постанові КМУ №1147;  

2) до п. 2 - для підтвердження викладеної у Запиті інформації до нього 

необхідно надати витяги із зазначених у п. 2 Запиту екологічних програм чи 

інших документів (указів, постанов тощо) 

 


