
Про надання публічної інформації

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в межах 

компетенції розглянуло  Ваше електронне звернення від 28 жовтня 2020 року, 
яке надійшло від Міністерства фінансів України листом від 02.11.2020 

№ 06030-28/1113-ЗПІ/900 (вх. Міндовкілля № 373/ЗПІ-20 від 03.11.2020), щодо 

надання інформації про кількість наданих коштів на розвиток та покращення 
екологічного стану України з 2010 по 2020 роки та повідомляє.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 

№ 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади» Міністерство енергетики та захисту довкілля України перейменовано на 
Міністерство енергетики України та утворено Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України. 

Міністерство відповідно до покладених на нього завдань здійснює 
формування та реалізацію державної політики, зокрема у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, 
передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки.

Законом України від 03.07.2020 № 751-ІХ «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який набрав чинності 
лише 24.07.2020, Міндовкілля визначено головним розпорядником бюджетних 

коштів з кодом відомчої класифікації 270. 

Відповідно до закону про Державний бюджет України на 2020 рік (зі 
змінами) міністерству, як головному розпоряднику бюджетних коштів 
передбачені видатки в сумі 9 241 260,3 тис. грн, з них: за загальним фондом – 

5 648 925,0 тис. грн, за спеціальним фондом – 4 195 335,3 тис. гривень.
В межах затверджених бюджетних призначень, бюджетні кошти 

спрямовуються на виконання бюджетних програм, зокрема:
– Державному агентству рибного господарства України у сумі 

410 973,6 тис. грн для реалізації державної політики у сфері рибного 

господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення 
водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден 

флоту рибного господарства;
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– Державній службі геології та надр України у сумі 103 813,5 тис. грн 

для реалізації державної політики у сфері геологічного вивчення та 
раціонального використання надр;

– Державній екологічній інспекції України у сумі 386 607,6 тис. грн 

для реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
– Державному агентству водних ресурсів України в сумі 

5 029 380,1 тис. грн для реалізації державної політики у сфері у сфері розвитку 

водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, 
використання та відтворення поверхневих водних ресурсів; 

– Державному агентству України з управління зоною відчуження 

в сумі 2 680 867,9 тис. грн для реалізації державної політики у сфері управління 
зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання 
наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а 
також здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними 

відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;
– Державному агентству лісових ресурсів України в сумі 

590 102,8 тис. грн для реалізації державної політики у сфері лісового та 
мисливського господарства. 
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