
  
 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 
 

 ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  29  квітня  2013 року                                                                      № 2341 
 
 
Про затвердження Положення 
про Кіровоградський міський фонд 
охорони навколишнього  
природного середовища   
 
 Відповідно до підпункту 25 пункту 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, 
Податкового кодексу України, статей 15, 47 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996  № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, 
що належать до природоохоронних заходів», Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Положення про Кіровоградський міський  фонд охорони 
навколишнього  природного середовища в новій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Кіровоградської міської 
ради від 23 грудня 1998 року № 167 «Про затвердження Положення про 
Кіровоградський міський фонд охорони навколишнього середовища та 
кошторис видатків фонду на 1998 рік». 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію 
Кіровоградської міської ради з питань промисловості, енергетики, 
транспорту та зв’язку, охорони навколишнього природного середовища та 
першого заступника міського голови. 
 
 
 
Міський голова                                                           О.Саінсус       
     

 
Негода 22 45 11 



                          
             ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                             Рішення Кіровоградської 
                                                                             міської ради 
                                                                             29  квітня  2013  року 
                                                                             № 2341 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Кіровоградський міський фонд охорони навколишнього 
 природного середовища 

 
1. Кіровоградський міський фонд охорони навколишнього природного 

середовища (далі - Фонд) створюється відповідно до  підпункту 25 пункту 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,  статей 15, 47 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,  
постанов Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про 
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів» зі змінами,    від 08.04.1999  № 559 «Про такси для обчислення 
розмірів шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших 
населених пунктів» зі змінами, з метою цільового фінансування 
природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів на території міста.  

2. Фонд утворюється у складі спеціального фонду міського бюджету за 
рахунок сплати частини екологічного податку, частини грошових стягнень за 
шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища, в результаті господарської та іншої діяльності, а 
також  цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, 
організацій та громадян. 

3. Кошти Фонду використовуються виключно для цільового 
фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі 
наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій 
та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження 
впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я 
населення  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                             
від 17.09.1996  № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 
належать до природоохоронних заходів» зі змінами. 

4. Кошти Фонду використовуються відповідно до місцевої  програми 
охорони навколишнього природного середовища на поточний рік, яка 
розробляється управлінням земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища, в обсязі прогнозних надходжень коштів до Фонду за 
напрямками використання, зазначеними у пункті 3 цього Положення, і 
затверджується в установленому порядку. 

5. Забороняється використання коштів Фонду не  за цільовим 
призначенням на заходи, що не передбачені постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996  № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, 
що належать до природоохоронних заходів», зі змінами. 
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6. Кіровоградська міська рада щорічно розглядає та затверджує звіт про 
витрати коштів Фонду. 

7. Невикористанні у звітному році кошти Фонду вилученню не 
підлягають, переходять на наступний рік і використовуються на цілі, 
передбачені цим Положенням. 
 
 
 
 
 
 
Начальник управління  
земельних відносин  
та охорони навколишнього  
природного середовища                         В.Пидорич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


