
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.04.2021 № 371          8 сесія 8 скликання  
            м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення міської 

ради від 16.10.1998 року «Про Фонд 

охорони навколишнього природного 

середовища міської ради» зі змінами 

 

 

Відповідно до статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020 №707-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Вінницької області», в зв’язку із входженням 

територій Вінницько-Хутірської, Великокрушлинецької, Гавришівської, 

Деснянської, Малокрушлинецької, Писарівської, Стадницької територіальних 

громад до складу Вінницької міської територіальної громади, керуючись пунктом 

25 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Положення про Фонд охорони навколишнього 

природного середовища міської ради (додаток до  рішення міської ради 

від 16.10.1998 року «Про Фонд охорони навколишнього природного 

середовища міської ради» зі змінами) виклавши його в новій редакції 

згідно з додатком до даного рішення. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (А. Іващук) та з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (С. Ярова). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        С. Моргунов



Додаток 

до рішення міської ради  

від 30.04.2021 № 371 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради 

 

1. Загальні положення 
1.1. Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради (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  № 1147 “Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів“ (зі змінами і 

доповненнями). 

 

1.2. Основною метою та завданням Фонду є акумулювання коштів 

відповідних джерел надходження та їх використання в інтересах охорони 

навколишнього природного середовища в межах територій населених пунктів, 

що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, а також 

цільового та раціонального використання коштів на фінансування 

природоохоронних заходів спрямованих на зниження рівня забруднення 

навколишнього природного середовища та його впливу на здоров’я населення 

Вінницької міської територіальної громади. 

 

2. Порядок формування коштів Фонду 

2.1. Фонд формується за рахунок: 

2.1.1. 25% екологічного податку згідно з чинним законодавством; 

2.1.2. 50% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті 

господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством; 

2.1.3. благодійних внесків фізичних та юридичних осіб; 

2.1.4. інших джерел, згідно з чинним законодавством. 

 

2.2. Кошти Фонду акумулюються на відповідних рахунках спеціального фонду 

бюджету Вінницької міської територіальної громади. 

 

2.3. Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають і 

переходять для використання згідно із затвердженим кошторисом на наступний 

рік. 

 

3. Порядок використання коштів Фонду 

3.1. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних 

заходів, що відповідають основним пріоритетним напрямам державної 

політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і 



гарантування екологічної безпеки, зменшення та усунення забруднення  

навколишнього природного середовища, визначених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996  № 1147 “Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів“ (зі змінами і 

доповненнями) та Програмою охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

3.2. Виконавчі органи міської ради та підприємства, установи, організації 

(далі – Заявники), які зацікавлені у фінансуванні з Фонду, щорічно, до 01 

серпня року, що передує плановому, подають на ім’я міського голови 

пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, які планується 

здійснити в межах територій населених пунктів, що входять до складу 

Вінницької міської територіальної громади, та попередні розрахунки обсягів 

коштів, що планується залучити з бюджету Вінницької міської територіальної 

громади.  

 

3.3. Департамент економіки і інвестицій міської ради: 

3.3.1. розглядає подані пропозиції з урахуванням: 

• вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року 

№ 1147 «Про затвердження переліків видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів» (зі змінами і доповненнями); 

• заходів Програми охорони навколишнього природного середовища; 

• планових обсягів надходжень до Фонду; 

• необхідності забезпечення фінансування робіт, по яких виникла 

заборгованість за минулі періоди;  

• результатів аналізу ефективності виконання бюджетних програм 

попереднього періоду. 

3.3.2. на підставі аналізу звернень формує проєкт розподілу коштів Фонду 

між головними розпорядниками бюджетних коштів і подає його на 

погодження заступнику міського голови, згідно діючого розподілу 

обов’язків між заступниками міського голови.  

 

3.4.  Узгоджений розподіл коштів Фонду направляється департаменту фінансів 

міської ради для визначення граничних обсягів асигнувань на наступний 

бюджетний рік і повідомлення головних розпорядників бюджетних коштів. 

 

3.5. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання 

бюджетних запитів по видатках Фонду та подають їх департаменту фінансів 

міської ради для включення видатків до проєкту бюджету. 

 

3.6. Обсяг асигнувань на фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

коштів Фонду затверджується рішенням міської ради про бюджет Вінницької 

міської територіальної громади на відповідний період. 

 

4. Облік, звітність та контроль за використанням коштів Фонду 

4.1. Головні розпорядники бюджетних коштів надають департаменту 

економіки і інвестицій міської ради щоквартально інформацію про хід 



освоєння виділених коштів та річний звіт про використання коштів Фонду. 

 

4.2. Внесення змін до обсягів фінансування за рахунок коштів Фонду та 

розподіл їх між головними розпорядниками бюджетних коштів проводиться 

відповідно до вищевикладеного порядку. 

4.3. Звітність про використання коштів Фонду складається розпорядниками 

бюджетних коштів та подається управлінню Державної казначейської служби 

України у м. Вінниці Вінницької області та департаменту фінансів Вінницької 

міської ради у встановлені строки. 

 

4.4. Департамент економіки і інвестицій міської ради на підставі звітів 

головних розпорядників бюджетних коштів складає річний звіт про 

надходження та використання коштів Фонду та подає на затвердження 

виконавчому комітету міської ради та Вінницькій міській раді. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         С. Моргунов 

 

  



Департамент економіки і інвестицій міської ради Юзвак 

Світлана Петрівна 

Начальник відділу з охорони довкілля та моніторингу якості атмосферного повітря 

 

 

 


