
  

                                                                         УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  

РІШЕННЯ 
 

від 26.09.2019 №  7/69-25 
            м. Покровськ 

 

 

 

Про затвердження Положення про міський 

фонд охорони навколишнього природного 

середовища  

 

 

 

Враховуючи зміни у законодавстві України та необхідність чіткого визначення 

порядку формування та використання коштів міського фонду охорони навколишнього 

природного середовища, відповідно до пунктів 4, 41,,7 частини першої статті 691 Бюджетного 

кодексу України, статей 9, 240, 242 та 250 Податкового кодексу України, статей 15, 41, 46 та 

47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», керуючись 

пунктом 25 частини першої статті 26 та статтею 68 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про міський фонд охорони навколишнього природного 

середовища (додається). 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 24.03.2004 року        

№ 4/13-22 «Об утверждении Положения о городском фонде охраны окружающей природной 

среды». 

 

3. Координацію за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови 

Кірієнко В.О. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міста інвестиційної 

діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб) та постійну комісію з питань житлово-

комунального господарства, комунальної власності, екології, охорони навколишнього 

середовища та благоустрою (Касьян) у межах своєї функціональної спрямованості роботи. 

 

 

 

 

В.п. міського голови          І.Сущенко  



 

Додаток до рішення  

міської ради 

від 26.09.2019 №  7/69-25 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міський фонд охорони навколишнього природного середовища 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Покровський міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі 

– Фонд) утворюється відповідно до вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, 

законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 

1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів» зі змінами та доповненнями (далі - Постанова Кабміну № 1147), з метою 

концентрації коштів і цільового фінансування природоохоронних заходів та 

ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень із цих питань. 

1.2. Рішення щодо формування і використання Фонду приймаються виконавчим 

комітетом Покровської міської ради. 

1.3. Порядок формування та використання Фонду визначається цим Положенням. 

2. Формування Фонду. 

2.1. Фонд формується у складі спеціального фонду міського бюджету м. Покровська  

за рахунок надходжень до міського бюджету: 

- частини екологічного податку згідно із законом; 

- частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої 

діяльності, згідно з чинним законодавством;  

- цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та 

громадян; 

2.2. Контроль за надходженнями до Фонду здійснюється контролюючими органами 

згідно із чинним законодавством. 

 

3. Планування та використання коштів Фонду. 

3.1. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних заходів 

міських екологічних програм,  які відповідають вимогам, установленим у Переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому Постановою Кабміну 

№ 1147, у тому числі витрат, пов’язаних із: 

- участю в реалізації заходів державної і місцевої екологічної політики, спрямованих на 

зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я 

населення; 

- розробленням та реалізацією заходів міських екологічних програм; 

- створенням системи контролю та інформування про стан навколишнього природного 

середовища; 

- участю в створенні об’єктів та територій природно-заповідного фонду місцевого 

значення, що підлягають особливій охороні; 

- організацією збору, переробки, утилізації і захоронення промислових та інших 

відходів; 

- організацією екологічної освіти та виховання громадян; 



 

- іншими природоохоронними заходами, спрямованими на поліпшення екологічного 

стану, підвищення рівня екологічної стабільності та зменшення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище. 

3.2. За поданням/заявою установ, організацій чи підприємств усіх форм власності на 

наступний бюджетний рік відділом екології, клімату та енергозбереження формується План 

природоохоронних заходів міського фонду охорони навколишнього середовища,  що містить 

кошторисну вартість передбачених заходів  та обсяг фінансування з Фонду у розмірі 

прогнозних надходжень наступного бюджетного періоду та залишку коштів на початок року. 

План затверджується головним розпорядником коштів Фонду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3.3. На підставі Плану природоохоронних заходів міського фонду охорони 

навколишнього середовища формується розділ “Охорона навколишнього середовища” 

Програми економічного та соціального розвитку міста та основні напрями розвитку. 

3.4. Протягом року до Плану природоохоронних заходів міського фонду охорони 

навколишнього середовища у разі потреби вносяться зміни та доповнення. 

3.5. Кошти Фонду використовуються виключно за цільовим призначенням. 

  3.6. Залишок коштів Фонду станом на 1 січня поточного року, а також понадпланові 

надходження до Фонду використовуються після внесення відповідних змін до рішень 

Покровської міської ради.  

 

4. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду і звітність про виконання 

природоохоронних заходів 

 

4.1. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснюють в межах своєї 

компетенції головний  розпорядник коштів. 

4.2. Відповідальність за нецільове використання коштів Фонду несуть головний 

розпорядник та одержувачі цих коштів в особі керівників юридичних осіб. 

4.3. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів Фонду, 

контроль за їх використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.  

4.4. Виконавці природоохоронних заходів, які діють відповідно до укладених 

договорів,  зобов’язані надавати головному розпоряднику коштів всю необхідну фінансову 

та іншу документацію для здійснення контролю за цільовим використання коштів Фонду. 

4.5. Головний розпорядник коштів інформує населення про здійсненні 

природоохоронні заходи в межах звіту про свою діяльність перед громадою. 

 

 

Секретар міської ради         І. Сущенко 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про міський фонд охорони навколишнього природного середовища   

підготовлено відділом екології, клімату та енергозбереження      

 

 

Начальник відділу екології,  

клімату та енергозбереження            І. Швець 

 

  



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення  міської ради 

 

 

Про затвердження Положення про міський 

фонд охорони навколишнього природного 

середовища  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:                                     Відділом екології, клімату та енергозбереження 

 

Начальник відділу                                                                І. Швець 

 

 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

Заступник міського голови         В. Кірієнко 

 

Начальник фінансового управління      Ю. Порецька 

 

Начальник 

юридичного відділу міської ради        О.Смаль 

 

Начальник відділу з організаційної 

роботи міської ради Ж. Крамарова 

 

Голова постійної  комісію з питань  

планування, фінансів, бюджету,  

соціально-економічного розвитку  

міста інвестиційної діяльності,  

розвитку  підприємництва В. Стародуб  

 

Голова постійної комісії з питань  

житлово-комунального господарства,  

комунальної власності, екології, охорони  

навколишнього середовища та благоустрою М. Касьян 

 

    

 

Секретар міської ради  І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА 

до проекту рішення міської ради 

 

Про затвердження Положення про міський фонд  

охорони навколишнього природного середовища  

 

 1.Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

Рішенням міської ради від 24.03.2004 № 4/13-22 було затверджено «Положение о 

городском фонде охороны окружающей природной среды». У зв’язку зі змінами у 

законодавстві України та необхідністю приведення у відповідність до змін порядку 

формування та використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного 

середовища, виникла потреба прийняття нового Положення про міський фонд охорони 

навколишнього природного середовища у відповідності до чинного законодавства. 

 2.Правові аспекти 

пунктів 4, 41,7 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України;  статті 9, 240, 

242 та 250 Податкового кодексу України; 

статей 15, 41, 46 та 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами). 

 3.Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація зазначеного проекту не потребує додаткових фінансових витрат з міського 

бюджету. Прийняття даного проекту рішення дозволить привести у відповідність до чинного 

законодавства порядок формування та використання коштів міського фонду охорони 

навколишнього природного середовища.  

 4.Позиція зацікавлених органів 

 Позицією міською ради при прийнятті цього рішення є забезпечення правової бази 

для фінансування заходів, що сприяють покращенню екологічно безпечних умов проживання 

населення. 

5.Прогноз результатів та соціальних наслідків 

 Результатом виконання проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення 

про місцький фонд охорони навколишнього природного середовища» є забезпечення 

виконання вимог чинного законодавства, щодо фінансування заходів, спрямованих на 

зниження забруднення навколишнього природного середовища та його впливу на здоров’я 

населення. 

 

Начальник відділу екології, клімату та 

енергозбереження  І. Швець 

 

 

 

 

 

 


