
Додаток 1 
до Порядку планування та фінансування 
природоохоронних заходів з Фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
Рівненської міської територіальної громади 

  

ЗАПИТ 

на виділення коштів з Фонду  

охорони навколишнього природного середовища  

Рівненської міської територіальної громади  

 для здійснення природоохоронних заходів у 20__ році 
 

1. Назва заходу ______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
2. Відомості про подавача: 
2. 1. Повна назва _____________________________________________________ 
2.2. Адреса _________________________________________________________ 
2.3. Телефон, факс , електронна адреса __________________________________ 
2.4. Форма власності (державна, приватна, інша) _________________________ 
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 (державна, приватна, інша) _________________________ 
4. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства 
отримувачем коштів Фонду: 
4.1. Нарахована та сплачена сума збору за забруднення навколишнього 
природного середовища отримувачем коштів з Фонду за два попередні роки: 
нарахована в _____ році _______ тис. грн, фактично сплачена ______ тис. грн., 
нарахована в _____ році _______ тис. грн, фактично сплачена ______ тис. грн. 
4.2. Сума штрафів та компенсації шкоди, заподіяної порушенням природо-
охоронного законодавства отримувачем коштів з Фонду за два попередні роки: 
нарахована в ______ році ______ тис. грн, фактично сплачена ______ тис. грн, 
нарахована в ______ році ______ тис. грн, фактично сплачена ______ тис. грн. 
5. Місце (адреса) реалізації заходу ______________________________________ 
6. Характеристика заходу: 
6.1. Ступінь масштабності екологічного впливу (у межах кількох областей – 
загальнодержавний, кількох районів чи всієї області – регіональний, одного чи 
кількох населених пунктів району – місцевий) ___________________________ 
6.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими 
передбачене фінансування заходу з Фонду, бюджетні програми або інші 
підстави)_______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
6.3. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, що будуть 
вирішені, та короткий зміст заходу) ____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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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. Проєктна документація (вказати розробника, ким і коли затверджена) _____ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
8. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, 
перебуває в стадії розробки, пілотного проекту чи апробована) _____________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
9. Фінансування заходу (в цінах на момент подання запиту): 
9.1. Загальна вартість (тис. грн) ________________________________________ 
9.2. Готовність заходу на момент подання запиту (в % від загальної вартості) ____ 
____________________________________________________________________ 
9.3. Видатки з Фонду (за кодами економічної класифікації видатків бюджету 
(КЕКВ), тис. грн) 
всього _________________________________________________ , у тому числі 
в _____ році (рік, на який подається запит) _________________ за КЕКВ _____ 
фактичні видатки за попередній період) ___________________ за КЕКВ ______ 
9.4. Фінансування за рахунок власних коштів (тис. грн) 
всього______________________________________________________________ 
у тому числі в _______ році (рік, на який подається запит) _________________ 
9.5. Інші джерела фінансування (тис. грн) 
всього: 
джерело ________________________ обсяг фінансування __________________ 
у тому числі в __________ році (рік, на який подається запит): 
джерело________________________ обсяг фінансування ___________________ 
10. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення та 
тривалість згідно з проєктом) __________________________________________ 
11. Термін окупності заходу ___________________________________________ 
 
М. П. 
  
Керівник 
 
Головний бухгалтер 

 

 

 

Секретар міської ради       В. Шакирзян 

 



Додаток 2 
до Порядку планування та фінансування 
природоохоронних заходів з Фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
Рівненської міської територіальної громади 

  

 
ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАХОДУ 

 

________________________________________________________________________ 

(назва заходу, зазначена в запиті) 
________________________________________________________________________ 

 

за кошти фонду охорони навколишнього природного середовища 

Рівненської міської територіальної  громади в 20__ році 

 

 

 

М. П. 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

Секретар міської ради       В. Шакирзян 

 

Види робіт (етапи реалізації) Терміни реалізації з початку фінансування 

(місяці або тижні) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



Додаток 3 
до Порядку планування та фінансування 
природоохоронних заходів з Фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
Рівненської міської територіальної громади 

 

 

Кошторис  

витрат для реалізації природоохоронного заходу за кошти  

Фонду охорони навколишнього природного середовища  

Рівненської міської територіальної громади  
 

________________________________________________________________________ 

(назва заходу, зазначена в запиті) 
________________________________________________________________________ 

в 20__ році 

 

Види робіт (етапи 

реалізації) 
Вартість (тис. грн) КЕКВ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

М. П. 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

Секретар міської ради       В. Шакирзян 



Додаток 4 
до Порядку планування та фінансування 
природоохоронних заходів з Фонду охорони 
навколишнього природного середовища 
Рівненської міської територіальної громади 

 

 

 

Екологічний висновок 
 

Містить таку інформацію: 

– визначення екологічної проблеми, історія її виникнення, динаміка, стан 

справ на час подання Запиту та заходи, які вже здійснювали для її усунення (у 

разі їх проведення); 

– заходи, які необхідно здійснити для вирішення / призупинення / 

попередження / інше екологічної проблеми; 

– кількісні та/або якісні характеристики запропонованого до виконання 

заходу (в разі виконання заходу в попередні роки – зазначити обсяги 

виконаних робіт та освоєні кошти); 

– доцільність залучення коштів Фонду охорони навколишнього 

природного середовища Рівненської міської територіальної громади; 

– пункти Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

17 вересня 1996 року № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів"; 

– очікуваний природоохоронний ефект за результатами заходу. 

 

 

 

Секретар міської ради       В. Шакирзян 


