
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 806

24 грудня 2019 року 32 сесія 7 скликання

Про затвердження Положення про фонд охорони навколишнього
природного середовища у складі бюджету об'єднаної територіальної

громади

Відповідно до статті 691 Бюджетного кодексу України, Розділу VIII Податкового
кодексу  України,  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного
середовища», Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного
середовища,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України від 07.05.1998
№634,  керуючись  статтею  26  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», сільська рада 

 
ВИРІШИЛА:

 
1.  Затвердити  Положення  про  фонд  охорони  навколишнього  природного

середовища у складі бюджету Лука-Мелешківської об'єднаної територіальної громади
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської  ради  з  питань  планування  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку (Юрченко Н.Г.).

Сільський голова                                                                         Володимир Сич



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 32 сесії сільської ради

 7 скликання №806 від 24.12.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
про фонд охорони навколишнього природного середовища 

у складі бюджету об'єднаної територіальної громади

1. Загальні положення
1.1. Фонд  охорони  навколишнього  природного  середовища  у  складі

бюджету  об'єднаної  територіальної  громади  (далі  –  Фонд)  є  складовою
частиною  бюджету  і  утворюється  відповідно  до  вимог  Бюджетного  та
Податкового кодексів України, законів України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення
про  Державний  фонд  охорони  навколишнього  природного  середовища,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 634.

1.2. Фонд  створюється  з  метою  цільового  фінансування
природоохоронних  та  ресурсозберігаючих  заходів,  а  також  заходів,
спрямованих на зниження забруднення навколишнього природного середовища
та його впливу на здоров’я населення.

1.3. Фонд утворюється рішенням сесії сільської ради.
1.4. Порядок  формування  та  використання  Фонду  визначається  цим

Положенням.
1.5. Положення про Фонд затверджується рішенням сесії сільської ради.

2. Формування Фонду
2.1. Фонд формується у складі бюджету об'єднаної територіальної громади

за рахунок наступних надходжень:
- 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;

- субвенцій з інших бюджетів на виконання екологічних заходів;
- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

3. Використання коштів Фонду
3.1.  Надходження,  визначені  розділом  другим  цього  Положення,  

які  формують  Фонд,  спрямовуються  для  фінансування  заходів  з  охорони
навколишнього природного середовища, 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 екологічних заходів 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,  вивезення,  переробки,  утилізації  і  захоронення
промислових та інших відходів (в тому числі придбання баків для відходів);

- організацією екологічної освіти та виховання громадян;
- озелененням населених пунктів;
- заміною  насосного  і  технологічного  обладнання  на  комунальних

каналізаційних системах;
- будівництвом,  розширенням  та  реконструкцією споруд  для  очищення

стічних вод;
- іншими  природоохоронними  заходами,  спрямованими  

на поліпшення екологічного стану, підвищення рівня екологічної стабільності
та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

3.2.  Кошти  Фонду  використовуються  на  здійснення  природоохоронних
заходів  відповідно  до  видів  діяльності,  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (далі – Постанова Кабміну № 1147).

3.3. Кошти Фонду використовуються виключно за цільовим призначенням.
3.4.  Головним  розпорядником  коштів  Фонду  є  Лука-Мелешківська

сільська рада.
3.5.  Залишок коштів  Фонду на  кінець бюджетного  періоду  переходить  

на  наступний  бюджетний  період  і  використовується  на  цілі,  передбачені  
цим Положенням.

3.6.  Протягом  року  до  Переліку  заходів  можуть  вноситися  зміни  та
доповнення, що затверджуються рішенням сесії сільської ради.

                         4. Контроль за використанням коштів Фонду
        4.1. Контроль за виконанням коштів Фонду здійснює постійна комісія
сільської  ради  з  питань  планування  фінансів,  бюджету  та  соціально-
економічного розвитку. 

Сільський голова                                                                         Володимир Сич


