
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

10 березня 2021 року                                    с.Судилків                        № 3 

 

Про затвердження Положення про Фонд охорони 

навколишнього природного середовища 

Судилківської сільської ради та перелік 

використання коштів у 2021 році. 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин 

та охорони природи, керуючись ст.47 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», п.13 статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою приведення Положення про 

Фонд охорони навколишнього природного середовища Судилківської сільської ради у 

відповідність до чинного законодавства, Судилківська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища 

Судилківської сільської ради (додаток 1). 
2. Затвердити перелік використання коштів Фонду охорони навколишнього природного 

середовища Судилківської сільської ради на 2021 рік (додаток 2). 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань містобудування, 

будівництва, земельних відносин та охорони природи (голова комісії Юрій Лінник). 

 

 

 

Сільський голова                                                               Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення сільської ради 

від 10 березня 2021 року №3 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення сільської ради від 

10 березня 2021 року № 3 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Фонд охорони навколишнього природного середовища Судилківської сільської 

ради 

 

1.Загальні положення 

1.1.Основною метою та завданням Фонду охорони навколишнього природного 

середовища Судилківської сільської ради (далі–Фонд) є акумулювання коштів відповідних 

джерел надходження та їх використання в інтересах охорони навколишнього природного 

середовища на території сільської ради, а також цільового фінансування 

природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення впливу забруднення 

навколишнього природного середовища на здоров’я населення. 

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 

місцевого бюджету. 

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, 

визначених Програмами по охороні навколишнього природного середовища на території 

Судилківської сільської ради. 

3.2.Виконавчі органи сільської ради та підприємства, установи, організації (далі – 

Заявники), які зацікавлені у фінансуванні з Фонду, щорічно, до 15 жовтня року, що 

передує плановому, подають на ім’я сільського голови пропозиції щодо переліку 

природоохоронних заходів, які планується здійснити на території Судилківської сільської 

ради, та попередні розрахунки обсягів коштів, що планується залучити з місцевого 

бюджету. 

3.3. Відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

архітектури, інфраструктури та земельних відносин: 

3.3.1.розглядає подані пропозиції з урахуванням відповідності: 

- вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 року N 1147 «Про 

затвердження переліків видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі 

змінами і доповненнями); 

- заходам Програм по охороні навколишнього природного середовища на території 

Судилківської сільської ради; 

- плановому обсягу надходжень до Фонду; 

- забезпечення фінансування робіт, по яких виникла заборгованість за минулі 



періоди. 

3.3.2. на підставі аналізу звернень формує проект розподілу коштів Фонду і 

погоджує його сільським головою або першим заступником сільського голови. 

3.4. Узгоджений розподіл коштів Фонду направляється відділу фінансів сільської 

ради для визначення граничних обсягів асигнувань на наступний бюджетний рік. 

3.5. Фінансовий відділ забезпечує складання бюджетних запитів по видатках Фонду 

для включення видатків до проекту бюджету. 

3.6. Обсяг асигнувань на фінансування природоохоронних заходів за рахунок 

коштів Фонду затверджується рішенням сільської ради про місцевий бюджет на 

відповідний період. 

3.7. Внесення змін до обсягів фінансування за рахунок коштів Фонду проводиться 

відповідно до вищевикладеного порядку. 

4.Облік, звітність та контроль за використанням коштів Фонду 

4.1. Земельний відділ сільської ради щоквартально інформацію про хід освоєння 

виділених коштів та річний звіт про використання коштів Фонду. 

4.2. Звітність про використання коштів Фонду складається та подається відділу 

фінансів сільської ради у встановлені строки. 

4.3. Земельний відділ сільської ради складає проект річного звіту про надходження 

та використання коштів Фонду та подає його на затвердження сільському голові. 

4.4. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснюють постійні 

комісії сільської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності, питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 

 

 

Сільський голова                                                                Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці: Спеціаліст з комунальної власності та земельних відносин Михайло Грига  

Спеціаліст ІІ категорії фінансового відділу Галина Шмигована 

 

 

 



                 Додаток 2 

                 до рішення сільської  ради 

                 від  10   березня 2021 №  3 

 

Перелік 

використання коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища 

Судилківської сільської ради на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Напрями використання Отримувач коштів Сума 

(тис. грн.) 

1 
Закупка та встановлення урн та 

контейнерів для сміття 

Судилківська 

сільська рада 
20,0 

2 
Заходи з озеленення населених 

пунктів 

Судилківська 

сільська рада 
15,0 

3 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ, вирішення проблем 

пов’язаних із вивезенням та 

утилізацією твердих побутових 

відходів 

Судилківська 

сільська рада 
15,0 

 

 

 

Сільський голова                Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавці: 

Спеціаліст з комунальної власності та земельних відносин        Михайло Грига 

Спеціаліст ІІ категорії фінансового відділу                                        Галина Шмигована 

 


