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Шістнадцята позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 

 

РІШЕННЯ 

_________  2019 року                                 смт Гриців                                        ПРОЕКТ            

            С. Волошин 

Про створення  фонду охорони навколишнього  

природного середовища у складі бюджету  

Грицівської селищної ради та затвердження   

Положення про  фонд охорони навколишнього  

природного середовища   

 

Керуючись п.п. 23, 25 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
Постанови  Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. N 634  «Про затвердження 

положення про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147  «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», з  метою   
фінансування   природоохоронних заходів  та  заходів,  пов'язаних  з  раціональним 
використанням і збереженням  природних  ресурсів, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити фонд охорони навколишнього природного середовища у складі бюджету 
Грицівської селищної ради. 

2. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного середовища 

Грицівської селищної ради (додається) 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

питань планування, бюджету, фінансів, цін, соціально – економічного і культурного 
розвитку територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) 
 

Грицівський  селищний голова       Л.Тіфенбах 
 

Підготував: 
 
Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансів        С. Волошин 



Додаток 1 
до рішення шістнадцятої 
позачергової сесії селищної 

ради VІІ скликання  
від ____2019р. №__ 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про фонд охорони навколишнього природного середовища  

 Грицівської селищної ради  

 

1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Грицівської селищної ради (далі 

фонд) утворюється у складі місцевого бюджету Грицівської селищної ради з  метою   

фінансування   природоохоронних заходів  та  заходів,  пов'язаних  з  раціональним 

використанням і збереженням  природних  ресурсів, у тому числі природоохоронних та 

ресурсозберігаючих заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного 

середовища на здоров'я населення 

2. Фонд формується за рахунок: 

-  збору за забруднення навколишнього природного середовища; 

- частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього 

природного середовища та 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; 

- інших коштів відповідно до чинного законодавства України. 

3.  Розпорядником коштів фонду є виконавчий комітет селищної ради. 

4.  Кошти фонду використовуються для фінансування витрат, пов'язаних з: 

- розробленням та здійсненням регіональних і місцевих програм охорони навколишнього 
природного середовища і раціонального використання природних ресурсів; 

- здійснення заходів на зниження впливу забруднення навколишнього природного 
середовища на здоров'я людей; 

- підтримання сприятливого в економічному відношенні довкілля; 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території Грицівської селищної ради; 

- придбання контейнерів для сміття; 

- підтримання сприятливого в економічному відношенню довкілля; 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 
утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних 

речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів 
захисту рослин 

5. Кошти фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний рік, який 
складається апаратом управління Грицівської селищної ради з урахуванням пропозицій 
органів Мінекобезпеки України в обсязі прогнозованих надходжень коштів до фонду за 

основними напрямками використання: 



- охорона і раціональне використання рослинних ресурсів; 

- раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.  

6. Забороняється використання коштів фонду на заходи не передбачені пунктом 4 цього 

Положення та постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147( 1147-
96-п) «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів» 

7. Касове виконання селищного бюджету за видатками фонду проводиться в межах 
надходження коштів до нього в установленому законодавством порядку 

8. До 10 відсотків коштів фонду може резервуватися для виконання непередбачених робіт, 
пов'язаних з природоохоронною діяльністю. Зазначені кошти використовуються згідно з 

додатковими кошторисами 

9. Контроль за цільовим використанням коштів здійснює постійна комісія з питань 
планування, бюджету, фінансів, цін, соціально – економічного і культурного розвитку 

територіальної громади 
10. 3а нецільове та понад кошторисне витрачання коштів фонду посадові особи несуть 

відповідальність згідно діючого законодавства 

11. Контроль за правильністю обчислення збору, дотримання лімітів викидів, скидів та 
розміщення відходів здійснюється відділом бухгалтерського обліку, звітності та фінансів 

Грицівської селищної ради 

 

 

 

 

 

Грицівський  селищний голова       Л.Тіфенбах 
 
 

Підготував: 
 
Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансів        С. Волошин 
 


