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Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.01.2020     Мукачево     №1757 

 
  
 Про  затвердження Положення про  фонд охорони навколишнього 
природного середовища Мукачівської міської об'єднаної територіальної 
громади 
 
 З метою забезпечення належного фінансування заходів з охорони 
навколишнього природного середовища та цільового використання коштів 
фонду охорони навколишнього природного середовища, а також поліпшення 
екологічної ситуації на території Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади, відповідно до п. “є”ст.15, п.”є” ст. 19, ст.41, 47 Закону 
України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Бюджетного 
кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996  №1147 
“Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів” та від 07.05.1998 №634 “Про затвердження 
Положення про Державний фонд охорони навколишнього природного 
середовища”, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту 
(протокол №69  від 21.01.2020 р.), керуючись п. 25 ч. 1  ст. 26 ч.1 ст. 59 ст. 68 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Мукачівська міська 
рада вирішила: 
 1. Затвердити Положення про фонд охорони навколишнього природного 
середовища Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. (додаток 
№1 до даного рішення) 
         2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 57-ї сесії Мукачівської 
міської ради 6-го скликання від 27.03.2014 року №1096 Про затвердження  
Положення “ Про міський фонд охорони навколишнього природного 
середовища м. Мукачево». 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради В.Гасинця та 
постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку.   
 
Міський голова              А.БАЛОГА 

 



                                                                                  Додаток 
                                                                                  до рішення  72  сесії 
                                                                                  Мукачівської міської ради 
                                                                                  7-го скликання 
                                                                                  23.01.2020 №1757 
                                                               
                                                    Положення 
 Про фонд охорони навколишнього природного середовища 
          Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 
 
1.Загальні положення. 
 
1.1. Міський цільовий 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”, “Положення про 
Державний фонд охорони навколишнього природного середовища”, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 року 
№634 (із змінами), 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 
Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. 
1.2. Фонд створено з метою цільового та раціонального використання коштів на 
фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих 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 бюджету Мукачівської 
міської об'єднаної територіальної громади за рахунок надходжень до міського 
бюджету: 
- частини екологічного податку; 
- 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 надходженням до фонду здійснюється контролюючими 
органами згідно з чинним законодавством України 
 



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, зменьшення та усунення забруднення навколишнього середовища, 
визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №1147 
“Про затвердження переліків видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів”. 
3.2. Головним розпорядником коштів Фонду є Управління міського 
господарства Мукачівської міської ради.   
3.3.Протягом року до переліку можуть вноситися зміни та доповнення. 
3.4. Касове виконання міського бюджету за видатками Фонду проводиться в 
межах надходження коштів до нього в установленому законодавством 
плорядку.  
3.5.Кошти фонду використовуються виключно за цільовим призначенням. 
 
4.Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів Фонду 
здійснюється Управлінням міського господарства Мукачівської міської ради. 
 
4.1.Відповідальність за нецільове використання коштів Фонду несуть головний 
розпорядник та підприємства, організації, установи - одержувачі цих коштів в 
особі керівників юридичних осіб. 
4.2. 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 
використанням Фонду та надавати звіти про їх використання. 
4.3.Головний розпорядник коштів зобов'язаний надавати фінансовому 
управлінню Мукачівської міської ради звітну інформацію про фактичне 
надходження та використання коштів. 
 
 
Секретар міської ради                                                                              І.МАНЯК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


