
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

                                         тридцята сесія  VІ скликання 
 
від 28.01.2014р. №1358 
 
Про затвердження Положення  
про міський фонд охорони  
навколишнього природного  
середовища  
 
        Відповідно до Закону України “Про внесення змін до Закону України  
”Про охорону навколишнього природного середовища” від 05.03.98р. 
№186/98 – ВР., постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98р. №634 
“Про затвердження Положення про Державний фонд  охорони 
навколишнього природного середовища”, керуючись ст.25, п.25 ч.1 ст.26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Коростенська 
міська рада  
            
        ВИРІШИЛА:       
 
        1. Затвердити  Положення про міський фонд охорони навколишнього 
природного середовища  (додається). 
        2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Коростенської  міської 
ради  від 04.06.2009р. № 22 (тридцять друга сесія V скликання) ”Про 
затвердження  Положення про міський фонд охорони навколишнього 
природного середовища”.  
        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Коростенської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я 
та екології.  

 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                             В.Ходаківський 
 
Перший заступник міського голови                                      В.Вигівський         
 
Начальник  відділу  з питань ЦЗ                                            О.Бошаков                         
 
Начальник фінансового управління                                      Л.Щербанюк 
                                                                                                                             
Начальник юридичного відділу                                             Т.Камінська 



Додаток 
до рішення Коростенської міської ради  
тридцята сесія VІ скликання 
від 28.01.2014 року №1358 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про міський фонд охорони навколишнього  

природного середовища 
 

       1. Міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – 
Фонд) створено відповідно до п. 25, ч.1, ст.26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  Закону України  “Про охорону  навколишнього 
природного середовища” і є складовою частиною спеціального фонду 
міського бюджету. 
       2. Фонд створено з метою концентрації коштів та цільового фінансування  
природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів (далі - заходів), пов’язаних 
із охороною навколишнього природного середовища та спрямованих на 
запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього 
природного середовища, передбачених постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 року №1147  “Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належить до природоохоронних заходів”. 
       3. Фонд формується за рахунок: 
       - коштів екологічного податку; 
       - грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, внаслідок господарської та 
іншої діяльності; 
       - цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, 
організацій та громадян; 

 - інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 
 4. Кошти Фонду використовуються для фінансування пов’язаних з: 

        - розробленням та здійсненням місцевих програм  охорони 
навколишнього природного середовища і раціонального використання 
природних ресурсів; 
        - проведенням науково-технічних конференцій і семінарів, організацію 
виставок та інших природоохоронних заходів, пропагандою екологічних 
знань, виданням поліграфічної продукції з екологічної тематики, створенням 
бібліотек, відеотек, фототек, тощо; 
         - підвищенням кваліфікації та обміном досвідом роботи працівників 
природоохоронних органів; 
        - виконанням науково-дослідних, дослідно - конструкторських і  
проектних робіт (включаючи придбання ліцензій), пов’язаних із створенням 
ресурсо і природозберігаючих технологій, технічних засобів для контролю за 
станом навколишнього природного середовища і джерелами викидів і скидів 
забруднюючих речовин; 
        - розробленням і впровадженням економічного механізму 
природокористування; 
        - залучення експертів до проведення державної екологічної експертизи; 



        - організацією моніторингу стану навколишнього природного 
середовища; 
        - розроблення екологічних нормативів і стандартів, методик та 
економічних нормативів регулювання природокористування, правових 
документів з питань охорони природи; 
        - оснащення природоохоронних організацій обладнанням, приладами 
контролю і спеціальними транспортними засобами, поліпшення умов праці 
та побуту спеціалістів та їх екіпіровки; 
        - здійснення природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів; 
        - проведення роботи щодо охорони територій природнозаповідного 
фонду; 
        - здійснення заходів у надзвичайних ситуаціях; 
        - розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони природи, 
екологічної безпеки і природокористування; 
        - а також на інші природоохоронні заходи не заборонені чинним 
законодавством України. 
       5. Кошторис витрат Фонду на наступний бюджетний рік формується 
відповідно до запитів, які   подаються до 15.09 розпорядниками коштів, 
громадськими організаціями та до 1.10 поточного року  виноситься на 
розгляд міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, яка встановлює порядок та черговість виділення 
коштів, після чого проект кошторису надається в фінансове управління 
виконавчого комітету міської ради для подальшого розгляду та затвердження 
міською радою. 
       На протязі року в кошторис витрат міського фонду охорони 
навколишнього природного середовища можуть вноситись пропозиції  про 
внесення змін. 
      Включення заходів до переліку на плановий рік у рамках бюджетного 
призначення відбувається за критеріями пріоритетності  та першочерговості 
заходів, які встановлює міська комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій щорічно до 30 квітня поточного року. 
     6. Головними розпорядниками коштів Фонду є бюджетні установи, 
відповідно до рішення міської ради. 
     Відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради в 
кінці року при необхідності надає звіт міській комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про використання коштів, 
передбачених кошторисом витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища, за відповідний рік з аналізом ефективності 
використання коштів. 
     7. Замовники заходів несуть відповідальність за цільове використання 
коштів Фонду відповідно до чинного законодавства України та при 
необхідності звітують  на міській комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій. 
 
     8. Використання коштів на заходи, які не відповідають 
природоохоронному законодавству України  чи постанові Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 року №1147  “Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належить до природоохоронних заходів” забороняється. 



       9. Повний фінансовий контроль цільового та ефективного використання 
коштів Фонду здійснює комісія міської ради з питань соціального захисту, 
охорони здоров’я та екології і фінансове управління виконавчого комітету 
міської ради. 
 
 
Секретар міської ради                                                             В.Ходаківський 

 
 


