
 

 

                                                                 УКРАЇНА 

                                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                         САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

                                                 ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

                                                       ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                РІШЕННЯ 

 

19 лютого  2021 року                                                                                                    № 34 

 

Про затвердження Положення 

про фонд охорони навколишнього 

природного середовища  

Саф’янівської сільської ради 

 

 Відповідно до статті 69' Бюджетного кодексу України, статей 9, 240, 242 та 250 

Податкового кодексу України, пункту «є» статі 15, статей 41, 46 та 47 Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», керуючись статтею 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою концентрації коштів для фінансування 

природоохоронних заходів, Саф’янівська сільська рада Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити Положення про фонд охорони 

навколишнього природного середовища Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (додається). 

2. Визначити таким, що втратило чинність, рішення Сафʹянівської сільської ради від 

від 20.12.2019 року  № 856-VII. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами  

Саф’янівської сільської ради Суддю Вячеслава Михайловича 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                         Наталія ТОДОРОВА 

  



Додаток 1  

до рішення виконкому  

Саф’янівської сільської ради  

від 19.02.2021р. № 34 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про фонд охорони навколишнього природного середовища 

 

1.Загальні положення 

1.1. Фонд охорони навколишнього природного середовища (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 і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих 

заходів і є складовою частиною бюджету Саф’янівської сільської ради. 

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 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 Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області.  

 

2. Формування Фонду 

2.1. Фонд формується у складі спеціального фонду сільського бюджету, за рахунок 

надходжень до сільського 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 згідно із чинним законодавством (у тому числі частини 

коштів бюджету розвитку). 

2.2. Контроль за надходженнями до Фонду здійснюється контролюючими органами 

згідно із 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 переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами). 



3.2. Головним розпорядником коштів Фонду є виконавчий комітет Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. Розробляється цільова програма, що 

містить перелік запланованих природоохоронних заходів та витрат Фонду в обсязі 

прогнозних надходжень наступного бюджетного періоду та залишку коштів на початок року. 

Програма розглядається постійною депутатською комісією та затверджується рішенням 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області .   

3.3. Кошти фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідальний 

рік, який складається  виконавчим комітетом Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області в обсязі прогнозованих надходжень коштів до Фонду за основними 

напрямками використання і затвердження в установленому порядку. 

3.4. Кошти Фонду використовуються виключно за цільовим призначенням. 

3.5. До 10% коштів Фонду може резервуватися для виникнення непередбачених робіт, 

пов’язаних із природоохоронною діяльністю. Зазначені кошти використовуються згідно з 

додатковими кошторисами і затверджуються у визначеному порядку. 

3.6. Контроль за цільовим використанням коштів Фонду здійснює постійна комісія з 

питань регулювання земельних відносин, екології та перспективного планування 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. 

3.7. Відповідальність  за цільове та ефективне використання коштів Фонду несуть 

головні розпорядники та підприємства, організації, установи – одержувачі цих коштів.  

 

 

 

 

 

 

 


