
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 09.03.2023 № 547 

м. Вінниця 
 

Про проєкт рішення міської ради  

«Про затвердження звіту про  

надходження та використання коштів  

Фонду охорони навколишнього  природного 

середовища міської ради у 2022 році»  

  

  

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті  52, пунктом 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

  

ВИРІШИВ: 

   

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

надходження та використання коштів Фонду охорони навколишнього 

природного середовища міської ради у 2022 році» згідно з додатком.  

2. Подати вищезазначений проєкт рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконавчого комітету подати дане рішення до секретаріату міської 

ради для включення до проєкту порядку денного чергової сесії міської 

ради.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови  

А. Очеретного. 

 

 
 

  Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до  рішення виконавчого  

комітету міської ради  

від 09.03.2023 № 547  

  

 

Проєкт рішення міської ради 

  

 

Про затвердження звіту про 

надходження та використання коштів 

Фонду охорони навколишнього  

природного середовища  

міської ради у 2022 році  

  

Керуючись статтею 25, частиною 1 статті 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 2022 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 (С. Ярова).  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Додаток    

до  рішення міської ради   

від             № 

 

 

З В І Т 

про надходження та використання коштів  Фонду охорони  навколишнього 

природного середовища міської ради у 2022 році 
грн 

1. Залишок коштів станом на 01.01.2022 року: 1 184 975,55 

2. Надійшло коштів у 2022 році, всього:   2 690 432,69 

 у тому числі:  

 - Екологічний податок 2 631 918,73 

 - Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності   

58 049,12 

 - Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до 

Фонду охорони навколишнього природного середовища 

464,84 

3. Направлено коштів на природоохоронні заходи у 2022 році, всього:              740 447,49 

 у тому числі:  

3.1 Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, 

виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших 

заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для 

представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, 

учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, а саме:  

 

 - проведення учнівського форуму «Від ідеї - до результату» 7 000,00 

3.2 Будівництво мереж каналізації на території Вінницької МТГ, а саме:   

 - будівництво мережі каналізації на території приватного сектору 

квартального комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в  

м. Вінниця 

733 447,49 

4. Залишок коштів станом на 01.01.2023 року:   3 134 960,75 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                               Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент економіки і інвестицій міської ради 

 

Стискал Оксана Анатоліївна 

 

Працівник за строковим трудовим договором 

відділу екологічної політики 

 

 


