
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
Г О Л О В И   О Б Л А С Н О Ї  Д Е Р Ж А В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

28.12.2018   м. Дніпро   № Р-808/0/3-18 

 

⌐                         ¬      

Про розподіл коштів обласного 

бюджету, передбачених на 

здійснення природоохоронних 

заходів у 2019 році 

 

 

 

 

 

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, 

відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів 

України: від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами), 

від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ” (зі змінами), від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про 

затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” 

(зі змінами), рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ “Про 

обласний бюджет на 2019 рік”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-

бюджетної дисципліни” (зі змінами): 

 

1. Затвердити: 

перелік установ, організацій та підприємств, які забезпечують виконання 

природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного бюджету, 

передбачених на здійснення природоохоронних заходів та отримують субвенції 

з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів у 2019 році, що додається; 

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 

природоохоронних заходів на 2019 рік, що додаються; 
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обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 

природоохоронних заходів по департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва облдержадміністрації на 2019 рік, що додаються; 

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 

природоохоронних заходів по департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації на 2019 рік, що додаються; 

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 

природоохоронних заходів по Регіональному офісу водних ресурсів у 

Дніпропетровській області на 2019 рік, що додаються; 

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 

природоохоронних заходів по комунальному підприємству “Центр 

екологічного моніторингу” Дніпропетровської обласної ради на 2019 рік,                   

що додаються. 

 

2. Головним розпорядникам коштів – департаменту екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації та департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва облдержадміністрації – для відкриття 

фінансування та здійснення видатків надати до Головного управління 

Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області та 

департаменту фінансів облдержадміністрації документи, що застосовуються у 

процесі виконання бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 

бюджетних установ” (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України: від  

28 січня 2002 року № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в 

процесі виконання бюджету”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

01 лютого 2002 року за № 86/6374 (зі змінами), від 23 серпня 2012 року № 938 

“Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих 

бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня                      

2012 року за № 1569/21881 (зі змінами). 

 

3. Дозволити замовникам робіт – головним розпорядникам та 

одержувачам коштів обласного бюджету – здійснювати попередню оплату за 

бюджетні кошти для придбання матеріалів, конструкцій, обладнання, виробів 

відповідно до порядку, передбаченого у постановах Кабінету Міністрів України 

від 23 квітня 2014 року № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами),                             

від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про затвердження Порядку державного 

фінансування капітального будівництва” (зі змінами). 

 

4. Взяти до уваги:  

розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним 

фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до 

спеціального фонду бюджету; 



будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без 

відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 

встановлених Бюджетним кодексом України, вважаються не бюджетними 

зобов’язаннями та не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів,                  

взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. 

 

5. Зобов’язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським 

головам: 

щокварталу, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, 

інформувати департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації та департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації про стан виконання природоохоронних заходів,                        

що  передбачені та виконуються за рахунок відповідного місцевого бюджету,                   

із зазначенням по кожному з них затверджених обсягів; 

у місячний термін з моменту введення в експлуатацію об’єктів 

будівництва забезпечити контроль за передачею завершених робіт та взяття на 

баланс природоохоронних об’єктів. 

 

6. Установити, що одержувачі коштів обласного бюджету, управління, 

бюджетні установи, що отримують субвенцію з місцевого бюджету державному 

бюджету (на природоохоронні заходи), надають до головних розпорядників 

коштів – структурних підрозділів облдержадміністрації: департаменту екології 

та природних ресурсів та департаменту житлово-комунального господарства та 

будівництва інформацію про стан виконання робіт і використання коштів, 

передбачених на здійснення природоохоронних заходів, щомісяця, до 5 числа. 

 

7. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та 

департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

облдержадміністрації: 

надавати до департаменту фінансів облдержадміністрації зведену 

інформацію про стан виконання робіт і використання бюджетних коштів, 

виділених на природоохоронні заходи, щомісяця, до 10 числа; 

за поданням одержувачів коштів, беручи до уваги стан виконання робіт та 

освоєння коштів обласного бюджету, у разі необхідності вносити в 

установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до переліку 

затверджених природоохоронних заходів та обсягів коштів на їх виконання. 

 

8. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

зобов’язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам 

здійснювати контроль за виконанням природоохоронних заходів за рахунок 

коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних 

заходів на території міст та районів області.  



9. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження               

покласти на головних розпорядників коштів – структурні підрозділи облдерж-

адміністрації: департамент екології та природних ресурсів, департамент 

житлово-комунального господарства та будівництва, контроль – на заступника 

голови облдержадміністрації Пруцакова В.В. 

 

 

 

Голова облдержадміністрації  ________  ________        В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Східного офісу 

Держаудитслужби  

 

                           О.В.ВАСИЛЬЄВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації  

28.12.2018 № Р-808/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

установ, організацій та підприємств, які забезпечують виконання 

природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного бюджету, 

передбачених на здійснення природоохоронних заходів та  

отримують субвенції з місцевого бюджету державному бюджету  

на виконання програм соціально-економічного розвитку  

регіонів у 2019 році 

 

Головні розпорядники коштів обласного бюджету: департамент 

екології та природних ресурсів облдержадміністрації, департамент житлово-

комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.  

 

Одержувач коштів обласного бюджету: від департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації – комунальне підприємство “Центр 

екологічного моніторингу” Дніпропетровської обласної ради. 

 

Управління та бюджетні установи, що отримують субвенцію з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів (на природоохоронні заходи):                               

від департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації – 

Регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області. 

 

 

 

Директор департаменту  

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації                   Р.О.СТРІЛЕЦЬ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

28.12.2018 № Р-808/0/3-18 

 

 

ОБСЯГИ 

коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення  

природоохоронних заходів на 2019 рік 

 

Назва об’єкта 

Обласний бюджет 

Всього 

У тому числі  

погашення 

кредиторської 

заборгованості 

Обсяги коштів на виконання  

природоохоронних заходів,  

тис. грн у діючих цінах, 

 

 

236 000,000 

 

з них:   

   

по департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації, 

131 358,000 

 

у тому числі:   

   

Природоохоронні заходи за рахунок  

цільових фондів 
131 358,000 

 

   

по департаменту екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації, 
104 642,000 

 

у тому числі:   

   

Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових фондів 
77 142,000 

 

   

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 

регіонів (на природоохоронні заходи) 

27 500,000 

 

 

Директор департаменту  

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації                   Р.О.СТРІЛЕЦЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації  

28.12.2018 № Р-808/0/3-18 

 
 

 

 

 

 

ОБСЯГИ 

коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення 

природоохоронних заходів по департаменту  

житлово-комунального господарства та  

будівництва облдержадміністрації на 2019 рік 
 

Назва об’єкта 

Обласний бюджет 

Всього 

У тому числі 

погашення 

кредиторської 

заборгованості 
  

Обсяги коштів на виконання  

природоохоронних заходів,  

тис. грн у діючих цінах, 

131 358,000 

 

у тому числі:   

природоохоронні заходи за рахунок  

цільових фондів 
131 358,000 

 

   

Реконструкція каналізаційного колектору  

по вул. Тульська в м. Кам’янське  

(у тому числі ПКД та експертиза) 

10 000,000 

 

   

Реконструкція зони відпочинку з  

відновленням гідрологічного режиму 

водойми, з упорядкуванням  

прилеглої території в районі вулиці Робоча 

м. Синельникове Дніпропетровської області 

(у тому числі ПКД та експертиза) 

2 358,000 

 

  

Придбання сучасної спецтехніки  

для санітарного очищення та 

благоустрою населених пунктів 

85 000,000 

 

   



Назва об’єкта 

Обласний бюджет 

Всього 

У тому числі 

погашення 

кредиторської 

заборгованості 
   

Рекультивація міського звалища  

побутових відходів  

по вул. Робоча, 121, м. Синельникове  

Дніпропетровської області – будівництво  

(у тому числі ПКД та експертиза) 

34 000,000 

 

   

 

 

 

Директор департаменту  

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації                   Р.О.СТРІЛЕЦЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації  

28.12.2018 № Р-808/0/3-18 

 

 

ОБСЯГИ 

коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних 

заходів по департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації на 2019 рік 

 

Назва об’єкта 

Обласний бюджет 

Всього 

У тому числі 

погашення 

кредиторської 

заборгованості 

  

Обсяги коштів на виконання  

природоохоронних заходів,  

тис. грн у діючих цінах, 

у тому числі: 

53 142,000  

природоохоронні заходи за рахунок  

цільових фондів 
53 142,000 

 

   

Покращення гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Мокра Сура в межах  

села Сурсько-Литовське Дніпровського 

району Дніпропетровської області – 

капітальний ремонт  

(у тому числі ПКД та експертиза) 

2 500,000 

 

   

Покращення гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Мокра Сура  

в районі села Сурсько-Клевцово  

Дніпровського району – капітальний ремонт 

(у тому числі ПКД та експертиза) 

2 000,000 

 

   

Відновлення гідрологічного режиму та 

санітарного стану р. Базавлук  

на території Гуляйпільської сільської ради 

Криничанського району  

Дніпропетровської області – капітальний 

ремонт (у тому числі ПКД та експертиза) 

4 500,000 

 



Назва об’єкта 

Обласний бюджет 

Всього 

У тому числі 

погашення 

кредиторської 

заборгованості 
 

  
Відновлення гідрологічного режиму та 
санітарного стану р. Чаплинка на території 
Петриківської селищної ради  
Петриківського району  
Дніпропетровської області – капітальний 
ремонт (у тому числі ПКД та експертиза) 

 
 
 
 

10 000,000 

 

   

Захист від підтоплення с. Аполонівка 
Солонянського району Дніпропетровської 
області шляхом розчистки річки  
Мокра Сура – капітальний ремонт  
(у тому числі ПКД та експертиза) 

2 000,000 

 

   

Захист від підтоплення та поліпшення 
екологічного стану річки Мокра Сура  
в смт Кринички Криничанського району 
Дніпропетровської області 
(у тому числі ПКД та експертиза) 

12 000,000 

 

   

Поліпшення умов відтворення  
водних живих ресурсів з влаштуванням  
нерестових ділянок на р. Самара  
в районі садибних ділянок  
Дніпровського району – капітальний ремонт  
(у тому числі ПКД та експертиза) 

9 000,000 

 

   

Облаштування водовідведної мережі  
у с. Камянка Дніпровського району  
для захисту від підтоплення –  
капітальний ремонт  
(у тому числі ПКД та експертиза) 

10 000,000 

 

   

Відновлення гідрологічного режиму та 
санітарного стану р. Самоткань  
на території м. Верхньодніпровська  
Дніпропетровської області –  
капітальний ремонт  
(у тому числі ПКД та експертиза) 

1 142,000 

 

 
Директор департаменту  
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації                  Р.О.СТРІЛЕЦЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації  

28.12.2018 № Р-808/0/3-18 

 

 

 

 

 

ОБСЯГИ 

коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення  

природоохоронних заходів по Регіональному офісу  

водних ресурсів у Дніпропетровській області на 2019 рік 

 

Назва об’єкта Обласний бюджет 

Всього У тому числі 

погашення 

кредиторської 

заборгованості 

  

Обсяги коштів на виконання  

природоохоронних заходів,  

тис. грн у діючих цінах, 

у тому числі: 

27 500,000 

 

   

субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів  

(на природоохоронні заходи) 

27 500,000 

 

   

по департаменту екології та природних  

ресурсів облдержадміністрації, 
27 500,000 

 

у тому числі:   

   

Відновлення водності та екологічного стану  

р. Заплавка в Магдалинівському районі  

(у тому числі проектування) 

5 700,000 

 

   

Протиповеневі заходи та поліпшення 

гідрологічного стану р. Кам’янка в  

смт Софіївка Дніпропетровської області 

(у тому числі проектування) 

18 900,000 

 

   



Назва об’єкта Обласний бюджет 

Всього У тому числі 

погашення 

кредиторської 

заборгованості 

   

Капітальний ремонт гідротехнічних споруд 

для захисту від підтоплення с. Широка 

Дача Широківського району 

Дніпропетровської області  

(у тому числі проектування) 

1 900,000 

 

   

Відновлення гідрологічного режиму та 

санітарного стану старого русла  

річки Оріль на території Царичанського  

та Петриківського районів 

Дніпропетровської області –  

капітальний ремонт  

(у тому числі ПКД та експертиза) 

1 000,000 

 

 

 

 

Директор департаменту  

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації                  Р.О.СТРІЛЕЦЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації  

28.12.2018 № Р-808/0/3-18 

 

 

ОБСЯГИ 

коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення  

природоохоронних заходів по комунальному підприємству 

“Центр екологічного моніторингу”  

Дніпропетровської обласної ради на 2019 рік 

 

Назва об’єкта 

Обласний бюджет 

Всього 

У тому числі 

погашення 

кредиторської 

заборгованості 

  

Обсяги коштів на виконання  

природоохоронних заходів,  

тис. грн у діючих цінах, 

у тому числі: 

24 000,000  

   

по департаменту екології та природних  

ресурсів облдержадміністрації, 
24 000,000  

у тому числі:   

   

Придбання та обладнання  

стаціонарних станцій  

аналізу якості повітря 

6 600,000  

   

Придбання та комплектація  

мобільної станції екологічного  

контролю на базі автомобілю 

15 000,000  

   

Придбання портативних оксиметрів 100,000  

   

Придбання та комплектація  

калібрувальної лабораторії 
2 300,000  

 

Директор департаменту  

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації                   Р.О.СТРІЛЕЦЬ 
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