
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проекту розпорядження „Про Порядок затвердження лімітів на 

використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення” 

 

1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження 

 

Відповідно до статті 204 Закону України „Про охорону навколишнього 

природного середовища” (зі змінами), статі 91 Закону України „Про 

природно-заповідний фонд України” (зі змінами) до повноважень 

облдержадміністрації належить затвердження лімітів на використання 

природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення.  

За станом на сьогодні законодавчому рівні не встановлено вимоги щодо 

терміну видачі та переліку документів необхідних для затвердження ліміту на 

використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення.  

Таким чином, проектом запропоновано встановити вичерпний перелік 

документів та вимог до них, які необхідно подати природокористувачу для 

отримання ліміту. Аналогічний механізм застосований і при відмові у видачі 

ліміту – закріплений чіткий перелік можливих підстав. 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

 

Видання розпорядження голови облдержадміністрації забезпечить 

виконання Законів України „Про природно-заповідний фонд України”, „Про 

охорону навколишнього природного середовища” в частині додержання 

вимог природоохоронного законодавства при спеціальному використанні 

природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду місцевого значення. 

 

3. Правові аспекти 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації розроблено відповідно до 

статті 204 Закону України „Про охорону навколишнього природного 

середовища” (зі змінами) та статі 91 Закону України „Про природно-

заповідний фонд України” (зі змінами). 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація Проекту не потребує додаткових витрат з обласного бюджету.  

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 



Проект розпорядження потребує погодження з структурними 

підрозділами облдержадміністрації та підлягає державній реєстрації в 

Південно-Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції 

України (м. Івано-Франківськ). 

 

6. Регіональний аспект 

 

Проект розпорядження має вплив на підприємства, установи, організації 

та на інших землевласників або землекористувачів у власності (користуванні) 

яких знаходяться природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення області. 

 

7. Громадське обговорення 

 

З метою забезпечення громадського обговорення проект розпорядження 

розміщено на веб-сайті департаменту екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації для надання пропозицій та зауважень. 

 

8. Прогноз результатів 

 

Видання розпорядження забезпечить виконання державної політики у 

сфері охорони навколишнього природно середовища в частині спеціального 

використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення розташованих на території Закарпатської області. 

 

 

 

Директор департаменту 

екології та природних 

ресурсів 

облдержадміністрації    Юрій ШПОНТАК 
(найменування посади керівника 
структурного підрозділу, іншого 

органу, що є головним 
розробником) 

 (підпис)  (ініціали та прізвище) 
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