
 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 
Тринадцята  сесія                                                              Восьмого скликання 

 
29.10.2021 року                                                                                           №20 
 

Про затвердження Положення  

про фонд охорони навколишнього  

природного середовища Андрушівської  

міської територіальної громади 

 

Відповідно до пунктів 4, 41, 7 частини першої статті 691 Бюджетного 

кодексу України, статей 9, 240, 242, 250 Податкового кодексу України, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147, статей 

15, 41, 46, 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», враховуючи зміни у 

законодавстві України та необхідність чіткого визначення порядку формування 

та використання коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища, рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності, 

інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, архітектури, 

благоустрою та земельних відносин, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного 

середовища Андрушівської міської територіальної громади (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-

комунального господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин 

(Рудюк П.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради Горкуна В.І. 

 
Міський голова        Галина БІЛЕЦЬКА 
 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення тринадцятої сесії 

Андрушівської міської ради 

восьмого скликання 

29.10.2021 №20 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про фонд охорони навколишнього природного середовища 

Андрушівської міської територіальної громади 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Фонд охорони навколишнього природного середовища Андрушівської 

міської територіальної громади (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» (із змінами), з метою концентрації коштів для 

фінансування природоохоронних заходів і є складовою частиною бюджету 

Андрушівської міської територіальної громади. 

1.2.   Фонд створено з метою цільового та раціонального  використання коштів 

на фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, у тому 

числі наукових досліджень із цих питань, а також заходів, спрямованих на 

зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища та його 

впливу на здоров’я населення. 

1.3.   Порядок формування та використання Фонду визначається цим 

Положенням. 

1.4.   Положення про Фонд затверджується рішенням міської ради. 

2. Формування Фонду. 

2.1. Фонд формується у складі спеціального фонду міського бюджету  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; 

- інших надходжень, не заборонених законодавством. 

2.2. Контроль за надходженнями до Фонду здійснюється контролюючими 

органами згідно з чинним законодавством. 

3. 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 року №1147 «Про затвердження переліків видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів» (із змінами). 

3.2. Головним розпорядником коштів Фонду є Андрушівська міська рада. На 

наступний бюджетний рік розробляється міська цільова програма, що містить 

перелік запланованих природоохоронних заходів та витрат коштів Фонду в 

обсязі прогнозних надходжень наступного бюджетного періоду та залишку 

коштів на початок року. Програма розробляється відповідним структурним 

підрозділом, який зацікавлений у фінансуванні природоохоронних 

заходів, розглядається постійною депутатською комісією, погоджується 

профільним заступником міського голови та затверджується рішенням 

Андрушівської міської ради. 

3.3. Подавачами програм та запитів на фінансування природоохоронних заходів 

– можуть бути структурні підрозділи Андрушівської міської ради, підприємства 

всіх форм власності, госпрозрахункові організації, громадські та інші 

організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують кошти 

безпосередньо через розпорядника коштів з бюджету на виконання 

природоохоронних заходів згідно з узятими ними зобов’язаннями, із 

здійсненням платежів відповідно до регіональних, місцевих екологічних і 

бюджетних, програм з урахуванням вимог Бюджетного кодексу, законів, 

нормативно-правових актів. 

         3.4. Протягом року до Програми можуть вноситись зміни та доповнення. 

3.5. Кошти Фонду використовуються виключно за цільовим призначенням. 

3.6. Не використані в поточному році кошти Фонду вилученню не підлягають і 

переходять на наступний рік. 

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

понадпланові надходження до Фонду використовуються після внесення 

відповідних змін до рішень Андрушівської 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 – Андрушівська міська рада та 

постійна депутатська комісія. 

4.2. Відповідальність за нецільове використання коштів Фонду несуть головний 

розпорядник  та підприємства, організації, установи – одержувачі цих коштів в 

особі керівників юридичних осіб. 

4.3. 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. 

 

Секретар ради                                                            Ольга ПРОКОПЕНКО 


