
 

 

 

        

        

               

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 лютого  2014 року        № 405 

смт. Голованівськ 
 

Про внесення змін до Положення  

про районний фонд охорони 

навколишнього  природного середовища , 

затвердженого  рішенням районної ради 

від  18 березня 2011 року  № 56 

 

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища» 

 

районна рада 

В И Р I Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Положення про районний фонд охорони 

навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням районної 

ради від 18 березня 2011 року № 56, виклавши його у новій редакції згідно з 

додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань екології, благоустрою, торгівлі, споживчого 

ринку, побутового обслуговування населення та житлово-комунального 

господарства. 

 

 

Голова районної ради                                                               О. Чушкін 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради  

від 28 лютого 2014 року 

№405 

ПОЛОЖЕННЯ 

про районний фонд охорони навколишнього природного середовища 

1. Районний фонд охорони навколишнього природного середовища 

(далі - Фонд) є складовою частиною районного бюджету. 

2. Фонд охорони навколишнього середовища утворюється з метою 

концентрації коштів і цільового їх використання на проведення фінансування 

природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, а також заходів для 

зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на 

здоров'я населення. 

3. Фонд формується за рахунок частини коштів, що надходять від 

сплати екологічного податку згідно із законом, 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, а також  субвенцій, що 

передаються з обласного до  районного бюджету (за рахунок фондів охорони 

навколишнього природного середовища). 

4. Кошти  Фонду спрямовуються за бюджетними програмами 

відповідно до планів природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів і 

кошторисів, що затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів 

(далі – головний розпорядник)  в установленому законодавством порядку та 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147. «Про 

затвердження переліку діяльності, що належать до природоохоронних 

заходів». 

5. Плани природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів 

розробляються відповідними структурними підрозділами районної державної 

адміністрації, виконкомами сільських, селищних рад та затверджуються 

головним розпорядником за погодженням з Державним управлінням охорони 

навколишнього природного середовища в Кіровоградській області. 

6. Головним розпорядником коштів Фонду є районна державна 

адміністрація. 

7. Видатки з виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих 

заходів здійснюються управлінням Державного казначейства в 

Голованівському районі в межах коштів, що надійшли до Фонду, відповідно 

до бюджетних призначень, встановлених головному розпоряднику в 

районному бюджеті на відповідний рік. 

8. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів 

фонду здійснюється в установленому законодавством порядку. 

9. Контроль за цільовим використанням коштів фонду здійснює 

головний розпорядник коштів. 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


