
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.01.2020 р. №238 

        м. Вінниця 
 

Про проект рішення міської ради  

«Про затвердження звіту про  

надходження та використання коштів  

Фонду охорони навколишнього  природного 

середовища  міської ради у 2019 році»  

  

  

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

  

ВИРІШИВ:   

1. Схвалити проект рішення міської ради «Про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів Фонду охорони навколишнього 

природного середовища міської ради у 2019 році» згідно з додатком.  

 

2. Подати вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

  

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови  

А. Очеретного. 

  

  Міський голова                                                                            С. Моргунов                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до  рішення виконавчого  

комітету міської ради  

від 30.01.2020 р. №238 

  

Проект рішення міської ради 

  

Про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів 

Фонду охорони навколишнього  

природного середовища  

міської ради у 2019 році  

  

Керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до «Положення про Фонд охорони навколишнього природного 

середовища міської ради», затвердженого рішенням міської ради від 16.10.1998 

року (зі змінами), міська рада  

  

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити звіт про надходження та використання коштів Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради у 2019 році згідно з 

додатком.  

  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (А. Іващук), з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку (В. Кривіцький).  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до  рішення міської ради  

від ________ №_________  

 

З В І Т 

про надходження та використання коштів  Фонду охорони  навколишнього 

природного середовища міської ради у 2019 році 
грн 

1. Залишок коштів станом на 01.01.2019 року: 

 
1 436 239,40 

2. Надійшло коштів у 2019 році, всього:   932 361,64 

 у тому числі:  

 - Екологічний податок 912 507,67 

 - Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності   

 

19 853,97 

3. Перераховано Деснянською селищною радою залишок коштів 

станом на 01.01.2019 року (рішення міської ради  від 26.10.2018 

року №1385 «Про добровільне приєднання територіальної 

громади селища Десна Вінницького району Вінницької області до 

територіальної громади міста Вінниці»), всього: 

28 972,88 

 у тому числі:  

 - Екологічний податок 27 204,26 

 - Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

 

1 768,62 

4. Направлено коштів на природоохоронні заходи  у 2019 році, 

всього:              

366 403,78 

 у тому числі:  

4.1 Проведення інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів, 

спрямованих на виховання та екологічну освіту дітей та учнівської 

молоді, а саме: 

336 403,78 

 - проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив 292 668,78 

 - проведення акції «Зелена хвиля» у закладах загальної середньої 

освіти міста 

35 000,00 

 - проведення міського екологічного форуму для учнів та 

педагогів закладів загальної середньої освіти міста 

8 735,00 

4.2 Організація та проведення семінарів, тренінгів, з’їздів, конференцій, 

форумів, фестивалів  на екологічну тематику для представників 

підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької міської 

ОТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної 

освіти, а саме: 

30 000,00 

 - участь у проведенні «VІI-го Всеукраїнського з'їзду екологів з 

міжнародною участю»  на базі Вінницького національного 

технічного університету 

30 000,00 

5. Залишок коштів станом на 01.01.2020 року:   2 031 170,14 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                      С. Чорнолуцький 

 



Департамент економіки і інвестицій міської ради 

 

Юзвак Світлана Петрівна 

 

Начальник  відділу охорони довкілля і використання природних ресурсів 

 

 


