Проєкт
від «05» 05. 2021

м.Бурштин

№2758

Про затвердження Програми
про Фонд міської ради на виконання
депутатських повноважень на 2021-2025 роки
за рахунок коштів від збору за забруднення навколишнього
природного середовища та інших джерел,
визначених законодавством
Відповідно до Конституції України, статтей 25,26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», частини другої, третьої, шостої статті30 Закону України «Про
статус депутатів місцевих рад», регламенту Бурштинської міської ради, Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України від
17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів», Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього
природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки,
рішення міської ради від 28.04.2017 № 19/30-17 «Про затвердження в новій редакції
Положення про місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку
планування та фінансування природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони
навколишнього природного середовища», рішення міської ради від 26.01.2021р № 21/7-21
«Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 №19/30-17 «Про
затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд охорони навколишнього
природного середовища та Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів
з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища» міська рада
вирішила:
1.Затвердити Програму про Фонд Бурштинської міської ради на виконання
депутатських повноважень на 2021-2025 роки за рахунок коштів від збору за забруднення
навколишнього природного середовища та інших джерел, визначених законодавством.
2.Рекомендувати спільній комісії міської ради з питань фінансів, бюджету,
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
та з питань земельних відносин, природокористування , планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, фінансовому
відділу міської ради передбачити кошти на Програму про Фонд Бурштинської міської ради
на виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки за рахунок коштів від збору за
забруднення навколишнього природного середовища та інших джерел, визначених
законодавством.
3.Контроль за виконанням Програми покласти на спільну комісію міської ради з
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва та з питань земельних відносин, природокористування ,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища
та благоустрою (Тетяну Сенчину та Мар’яну Федів), начальника земельно –екологічного
відділу(Володимира Копаницю) та головного бухгалтера бухгалтерської служби міської
ради (Іванну Федунків).

Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від «___» ___2021р№______

Програма
про Фонд Бурштинської міської ради на виконання
депутатських повноважень на 2021-2025 роки
за рахунок коштів від збору за забруднення навколишнього
природного середовища та інших джерел,
визначених законодавством
І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. З початку розвитку цивілізації люди пристосовували природу до своїх потреб і
створювали необхідний „життєвий простір”. У своїх діях щодо природи людина керується
антропоцентричним принципом, тобто підкорення людині усього, що є у природі для
задоволення зростаючих потреб за рахунок природного ресурсного потенціалу. Виснаження
природних ресурсів, забруднення компонентів довкілля, загроза руйнування і знищення
природних екосистем обумовили нову форму взаємодії суспільства і природи, яка має назву
«охорона навколишнього природного середовища». Руйнування біосфери наближається до
критичної межі. За сучасних форм виробничо господарської діяльності для збереження
природнього середовища і забезпечення екологічної безпеки необхідно витрачати значні
кошти. Важливою умовою розвитку України, її регіонів та кожного населеного пункту є
охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення. На території
Бурштинської міської територіальної громади розміщено декілька об´єктів виробничо
господарської діяльності, негативний вплив яких в незначній мірі погіршує стан довкілля і
умови життєдіяльності населення. На основі аналізу стану компонентів навколишнього
природного середовища визначено основні екологічні проблеми:
– забруднення атмосферного повітря стаціонарними і пересувними джерелами;
– забруднення поверхневих і підземних вод;
– забруднення і засмічення навколишнього середовища побутовими відходами;
– недостатній рівень екологічної освіти та інформування населення.
1.2.Фонд Бурштинської міської ради на виконання депутатських повноважень за рахунок
коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших джерел,
визначених законодавством (далі Фонд) утворюється відповідно до Конституції України,
статтей 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини другої,
третьої, шостої статті 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», регламенту
Бурштинської міської ради, Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,
Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища
Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, за рахунок коштів бюджету
Бурштинської міської територіальної громади (кошти від збору за забруднення
навколишнього природного середовища та інших джерел, визначених законодавством)
Прийняття Програми передбачає надання змоги кожному депутату підвищити
ефективність депутатської діяльності та рівень оперативного вирішення проблем виборців,
підтримання зв'язку з виборцями, виконання їх доручень що випливають з потреб
відповідної території Бурштинської міської територіальної громади.

Пріоритет надається заходам , спрямованих на запобігання, зменшення та усунення
забруднення навколишнього природного середовища та інших факторів, що призводять до
негативних наслідків та впливів на території та об’єкти.
1.3. Загальна сума фонду на кожний рік затверджується міською радою .Кошти Фонду
виділяються лише у встановлених межах за цільовим призначенням на фінансування заходів,
які відповідають пунктам постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року №
1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних
заходів».
1.4. Для виділення коштів з Фонду депутат звертається до міського голови з
клопотанням, до якого додаються обгрунтування в потребі на виділення коштів ( заяви
громадян, керівників органів місцевого самоврядування, організацій, установ, підприємств,
дефектні акти, кошториси та інші підтверджуючі документи).
Для перерахування коштів необхідно подати такий пакет документів:
 Клопотання депутата (додаток 1)
 Заяви громадян, керівників органів місцевого
самоврядування, організацій, установ, підприємств.
 Запит на виділення коштів з місцевого фонду охорони
навколишнього
природного
середовища.(
має
відповідати Переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147(зі
змінами та доповненнями)).
 Дефектні акти, кошториси, накладні, акти виконаних
робіт та інші підтверджуючі документи.
Депутати можуть об’єднувати свої частки для спільного вирішення нагальних
проблем мешканців територіальної громади.
Підставою для відмови у спрямуванні коштів може бути відсутність документів,
передбачених Програмою та не відповідність вимогам чинного законодавства.
Дозволити фінансовому та земельно – екологічному відділам міської ради кошти
Фонду, які не були використані депутатами перерозподіляти на необхідні видатки бюджету
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1147 «Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»,
ІІ.МЕТА І ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ
2.1. Основною метою Програми є поліпшення стану навколишнього природного
середовища території Бурштинської міської територіальної громади за допомогою
комплексних заходів:
 вирішення проблеми несанкціонованих звалищ сміття утворених на території
громади;
 придбання систем , оснащення та спеціального транспорту для збору,
складування та перевезення твердих побутових відходів;
 облаштування місць збору твердих побутових відходів в населених пунктах,
що входять до територіальної громади;
 розроблення проектної документації для будівництва нових та реконструкції
діючих каналізаційних мереж і споруд на них на території територіальної
громади;

 придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що
використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних
системах;
 зменшення впливу шкідливої води на об’єкти та території, за рахунок
влаштування споруд відведення вод поверхневого стоку;
 ліквідація місць засмічення накопичувачів стічних вод для повноцінного
відведення підземних і поверхневих вод та припинення їх забруднення;
 встановлення пунктів контролю та спостереження за забрудненням
атмосферного повітря;
 збереження і відновлення зелених насаджень, реконструкція об’єктів зеленого
господарства;
 посилення контролю за дотриманням вимог природоохоронного
законодавства;
 покращення умов життя населення, екологічної ситуації;
 пропаганда охорони навколишнього природного середовища через засоби
масової інформації, видання поліграфічної продукції з екологічної
проблематики.
ІІІ. ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ.
3.1 Кошти Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень за рахунок
коштів від збору за забруднення навколишнього природного середовища та інших джерел,
визначених законодавством використовуються на:
 будівництво каналізаційних мереж та споруд на них для централізованого
скиду стоків з їх подальшою очисткою на центральних чи локальних очисних
спорудах;
 реконструкцію та заміна каналізаційних мереж та споруд, які відпрацювали
свій ресурс;
 будівництво локальних очисних споруд в індивідуальному секторі забудови
населених пунктів територіальної громади;
 будівництво системи канав відведення дощових і талих вод;
 придбання контейнерів, механізмів для збору, складування та перевезення
твердих побутових відходів;
 інші видатки, які не суперечать пунктам постанови Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів
діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

ІУ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ КОШТІВ ФОНДУ
4.1. Здійснення контролю за цільовим використанням коштів Фонду покладено на:



начальника земельно – екологічного відділу (Володимир Копаниця);
спільну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного
співробітництва та з питань земельних відносин, природокористування ,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.

4.2 Фінансування витрат проводиться відповідно до розпоряджень міського голови,
підготовлених головним бухгалтером ради спільно із загальним відділом виконавчого
апарату ради, у межах призначень, затверджених рішенням міської ради про бюджет
Бурштинської міської територіальної громади на відповідний рік.

4.2. Звіт про використання коштів Фонду заслуховується та затверджується сесією
міської ради при затвердженні звітів про виконання бюджету за відповідний рік.

Додаток
Міському голові
_______________________________
депутата Бурштинської міської
ради
______________________________

КЛОПОТАННЯ

1. Назва населеного пункту:___________________________________________________
2. Адреса:___________________________________________________________________
3. Цільове призначення
видатків___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Необхідні
роботи:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________
5. Екологічний запит, кошторис, (додається)
6. Загальна сума
витрат:______________________________________________________________
7. Документи, які подаються із
клопотанням_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________

Депутат міської ради
______________________

_______________
(ПІП)

«___»____________2021р.

