
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 31.10.2019 р. №2715  

 м. Вінниця 
 

Про фінансування робіт з Фонду 

охорони навколишнього природного  

середовища міської ради  

 

Враховуючи звернення департаменту освіти міської ради від 

24.10.2019 року №01-01-66477 та №01-01-66478, відповідно до Положення 

про Фонд охорони навколишнього природного середовища міської ради, 

Програми охорони навколишнього природного середовища на території 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки,  

керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити головному розпоряднику коштів - департаменту освіти міської 

ради з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської 

ради кошти в сумі 43 735,0 грн на проведення інформаційно-

просвітницьких акцій, конкурсів, спрямованих на виховання та екологічну 

освіту дітей та учнівської молоді, а саме на проведення: 

- міського екологічного форуму для учнів та педагогів закладів загальної 

середньої освіти міста – 8 735,0 грн;  

- акції «Зелена хвиля» у закладах загальної середньої освіти міста – 

35 000,0 грн. 

 

2. Затвердити розподіл коштів Фонду охорони навколишнього природного 

середовища міської ради в сумі 43 735,0 грн згідно з додатком. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 
 

 

Міський голова                                                С. Моргунов 

 



Додаток  

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від  31.10.2019 р.№2715  

 
 

РОЗПОДІЛ КОШТІВ 

Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради 
 

грн 

 

Головний 

розпорядник 

коштів 

КПКВК КЕКВ 
Природоохоронні 

заходи 
Сума Примітка 

Департамент 

освіти міської 

ради 

 

 

8330 

 

 

2210 

 

На проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

акцій, конкурсів, 

спрямованих на 

виховання та 

екологічну освіту 

дітей та учнівської 

молоді, а саме: 

 на проведення акції 

«Зелена хвиля» у 

закладах загальної 

середньої освіти  

35 000,0 

За рахунок 

надходжень  

2019 року 

На проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

акцій, конкурсів, 

спрямованих на 

виховання та 

екологічну освіту 

дітей та учнівської 

молоді, а саме: 

на проведення 

міського 

екологічного 

форуму для учнів та 

педагогів закладів 

загальної середньої 

освіти міста  

8 735,0 

За рахунок 

надходжень  

2019 року 

Всього: 43 735,0 

 

В.о.  керуючого  справами виконкому                                     С.  Чорнолуцький 



Департамент економіки і інвестицій міської ради 

Юзвак Світлана Петрівна 

 

Начальник  відділу охорони довкілля і використання природних ресурсів 

 

 
 

 


