Технічне завдання
на проведення дослідження видатків
на природоохоронні заходи та інші напрямки, які не відносяться до природоохоронних,
у Державних бюджетах у 2016-2021 роках
1. Загальна інформація
1.1 Інформація про замовника
Центр екологічних ініціатив “Екодія ” – членська громадська організація, яка об’єднує
експертів та волонтерів з метою боротьби із глобальною зміною клімату, екологізації
енергетики, транспорту та сільського господарства, а також підтримує місцеві громади й
активістів у прагненні захисту своїх прав на чисте довкілля.
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1.2 Мета роботи і короткий опис
Метою роботи є отримання інформації щодо того, як державна природоохоронна політика
відображена у практичних діях, а саме - враховується при складанні і виконанні державного
бюджету. Для цього планується проведення огляду та порівняльного аналізу видатків на
природоохоронні заходи (далі - ПОЗ) та інші напрямки, які не відносяться до ПОЗ, у
Державних бюджетах та звітах про виконання Держбюджетів за видатками на ПОЗ та інші
напрямки, які не відносяться до ПОЗ, за 2016-2021 роки і проекту державного бюджету на
2022 (за наявності), а також аналіз рішень Рахункової Палати та інших контролюючих органів
щодо використання коштів (за наявності) та інші офіційні документи, які засвідчуватимуть
використання коштів на ПОЗ та інші напрямки, які не відносяться до ПОЗ (за наявності).
До ПОЗ та інших напрямків, які не відносяться до ПОЗ, у межах даного тендеру належать:
1) підтримка та реалізацію заходів із захисту навколишнього середовища, зокрема:

збереження природно-заповідного фонду;

здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля;

здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони
навколишнього природного середовища;

облік викидів парникових газів;

державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів
(збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень
закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань
зміни клімату;

здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації – пожежі (якщо
можливо виокремити масштабні пожежі, не одиничні випадки, витрати для
областей), повені.
2) заходи
пов’язані
з
моніторингом
та/або
ліквідацією
наслідків промислового забруднення та діяльністю сільського господарства,
зокрема:
 моніторинг якості повітря (фінансування автоматизованих постів
моніторингу);
 моніторинг стану якості ґрунтів;
 захист від шкідливої дії сільського господарства на водні ресурси сільських
населених пунктів;

 ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому
фонді;

фінансова підтримка сільгосптоваровиробників (агрохолдингів, малих та
середніх), у тому числі дотації та компенсації;

підтримка розвитку органічного сільського господарства
3) підтримка вугільної галузі, зокрема:
 фінансування будівництва нових вугільних шахт;
 закриття вугільних шахт;
 реструктуризація вугільної галузі;
 підтримка реалізації Енергетичної стратегії;
4) підтримка атомної галузі, зокрема:
 фінансування будівництва нових уранових шахт;
 поводження з радіоактивними відходами та матеріалами
 поводження з відпрацьованим ядерним паливом
 підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо
підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.
5) підтримка та реалізація енергоефективних заходів, зокрема:

фінансування Фонду енергоефективності;

«теплі кредити»;

фінансування Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України.
6) підтримка галузей важкої промисловості та енергетики:
 модернізація великих спалювальних установок приватної та державної
власності
 модернізація підприємств металургії приватної та державної власності
 компенсація за рахунок коштів державного бюджету (повернення ПДВ,
ліквідації наслідків аварій)
Проект реалізується за фінансової підтримки Швецького товариства охорони природи (SSNC).
Напрацьовані результати будуть презентовані публічно за участі громадськості, центральних
органів виконавчої влади та використані у розробці та подання пропозицій щодо видатків,
передбачених у проєкті Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік».
1.3 Основні завдання
1) Аналіз видатків на ПОЗ та інші напрямки, що не відносяться до ПОЗ, встановлені у ЗУ
«Про державний бюджет України» за період 2016-2020 роки, а також у проєкті ЗУ “Про
державний бюджет на 2022 рік” (за наявності);
2) Аналіз звітів про виконання Держбюджетів за видатками на ПОЗ та інші напрямки, що
не відносяться до ПОЗ, за період 2016-2022 роки;
3) Аналіз рішень Рахункової палати та інших контролюючих органів щодо використання
видатків на ПОЗ та інші напрямки, що не відносяться до ПОЗ (за наявності);
4) Аналіз інших офіційних документів, які засвідчуватимуть використання видатків на
ПОЗ та інші напрямки, що не відносяться до ПОЗ (за наявності);
5) Визначення основних напрямків, які являються перспективними у частині
фінансування ПОЗ та інших напрямків, як не відносяться до ПОЗ.
1.4 Очікувані результати і продукти (карти, кількість інфографіки, дослідження, тощо)

Відповідно до проведеного дослідження ми очікуємо отримати стислий огляд (описовий
документ) та порівняльний аналіз (у вигляді ексель-розрахунків та інфографіки) встановлених
видатків на ПОЗ та інших напрямків, які не відносяться до ПОЗ, у Держбюджеті за період
2016-2021рр, а також проєкті Держбюджету на 2022р. (за наявності), аналіз рішень Рахункової
палати стосовно використання коштів на ПОЗ та інші напрямки, що не відносяться до ПОЗ, а
також визначити основні напрямки, які являються перспективними у частині виділення
видатків на ПОЗ та інших напрямків, як не відносяться до ПОЗ.
1.5 Вихідна інформація
Вихідною інформацією є розміщені у відкритому доступі на офіційному веб порталі
Верховної Ради України дані щодо законів України про державні бюджети за період 20162021рр., звіти про використання видатків з Державного бюджету за період 2016-2021рр.на
офіційній веб-сторінці Міністерства фінансів України, та інші офіційні документи, які
засвідчуватимуть використання коштів на ПОЗ та інші напрямки, які не відносяться до ПОЗ.
2. Інформація для виконавців технічного завдання
2.1 Вимоги до виконання




Досвід роботи у економічній, юридичній сфері або суміжній, зокрема з державними
бюджетами;
Розуміння проблеми фінансування природоохоронних заходів, наявність бажання
виявити проблему та знайти шляхи їх вирішення;
Досвід написання аналітичних документів щодо фінансування природоохоронних
заходів або суміжних матеріалів.

2.2. Завдання виконавця
Основним завданням виконавця є:





Написання огляду(описового документу) за завданнями, які визначені у пп. 1.2, 1.3;
Надання фінального аналітичного тексту відповідно до проведеного огляду та аналізу
виділення та використання видатків на ПОЗ та інші напрямки, які не відносяться до
ПОЗ відповідно до примітки у п.1.2;
Надання графічних матеріалів аналізу у вигляді ексель-таблиць, графіків, інфографік
тощо.

2.2 Терміни виконання робіт
Замовник і підрядник приймають наступний план-графік робіт
Найменування робіт
Початок роботи над аналізом
Перший драфт для коментування
Коментування замовником
Другий драфт для коментування
Коментування
Надання чернетки на коментування
Фіналізація дослідження

Термін виконання
12.05.2021
31.05.2021
4.06.2021
25.06.2021
2.07.2021
15.07.2021
31.07.2021

