
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

XIII   сесія     VІ   скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     20.07.2012                            Ужгород                      №    555 
 
 
 
Про створення фонду охорони  
навколишнього природного  
середовища м.Ужгорода 
 
 Керуючись статтями 19, 47 Закону України "Про охорону навколишнього 
природного середовища", пунктом 25 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Створити в складі бюджету міста фонд охорони навколишнього 
природного середовища м.Ужгорода.  
 2. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного 
середовища м.Ужгорода, згідно з додатком . 
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та 
екології (Погорєлов А.В.). 
  
 
  
Міський голова         В.Погорелов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Додаток  
            до рішення ХІІІ сесії міської ради 
         VI скликання 
        від 20.07.2012 р. № 555 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Фонд охорони навколишнього природного середовища м.Ужгорода 

 Фонд охорони навколишнього природного середовища (надалі Фонд) 
м.Ужгорода створюється відповідно до статей 19, 47 Закону України "Про 
охорону навколишнього природного середовища", пункту 25 статті 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного 
кодексу України з метою акумулювання коштів для цільового фінансування 
природоохоронних заходів, пов'язаних з раціональним використанням і 
збереженням природних ресурсів, запобігання забруднення навколишнього 
природного середовища (далі - природоохоронні та ресурсозберігаючі 
заходи). 

1. Загальні положення 
  
 1.1. Фонд охорони навколишнього природного середовища м.Ужгорода є 
складовою частиною спеціального фонду бюджету міста . 
 1.2. Положення про фонд охорони навколишнього природного 
середовища м.Ужгорода, а також зміни до нього затверджуються рішенням 
Ужгородської міської ради. 
 1.3. Планування заходів здійснюється на кожний бюджетний рік 
відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 
вересня 1996 року N 1147, з урахуванням заходів, визначених цільовими 
програмами, або запитів і пропозицій природоохоронного спрямування, які 
надійшли до виконавчих органів міської ради. 
 

2. Формування  
фонду охорони навколишнього природного середовища 

 
 2.1. Фонд формується згідно з чинним законодавством за рахунок 
наступних джерел: 
 - частини екологічного податку; 
 - частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в 
результаті господарської та іншої діяльності; 
 - цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, 
організацій та громадян. 
 - інших надходжень. 



 
3. Використання коштів  

фонду охорони навколишнього природного середовища 
 

  3.1. Кошти Фонду використовуються згідно з затвердженими 
бюджетними призначеннями на відповідний рік для цільового фінансування 
природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 
«Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів». 
 3.2. Головні розпорядники коштів Фонду визначаються міською радою 
при затвердженні міського бюджету на відповідний бюджетний рік. 
 3.3. Фінансування коштів Фонду здійснюється з рахунку, відкритого на 
адресу міського бюджету в головному управлінні Державної казначейської 
служби України Закарпатської області, згідно з затвердженим розписом. 

 
4. Облік, звітність та контроль за використанням 

коштів фонду охорони навколишнього природного середовища 
 

  4.1. Бухгалтерський облік операцій з коштами Фонду та складання 
звітності здійснюється головним управлінням Державної казначейської 
служби України Закарпатської області  
 4.2. Облік отриманих і використаних коштів цільового фонду ведеться 
головними розпорядниками відповідно до чинного законодавства. 
 4.3. Головні розпорядники надають фінансовому управлінню міської ради 
та управлінню економіки і підприємництва виконкому міської ради 
інформацію про хід освоєння коштів Фонду. 
 4.4. Контроль за надходженням і цільовим використанням коштів фонду 
здійснюється фінансовим управлінням міської ради, головними 
розпорядниками коштів бюджету міста, та контролюючими органами в 
межах їх компетенції. 
 
 
 
Секретар ради         В.Щадей 
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