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скликання від

Положення
про сільський фонд охорони навколишнього природного середовища
1. Загальні положення.
Сільський фонд охорони навколишнього природного середовища (надалі –
Фонд) створено відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього
природного середовища“,Закону України « Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до статей 92,101 Бюджетного Кодексу України,
постанов Кабінету ,Міністрів України від 17.09.1996р. № 1147 “Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів, від 08.04.1999р. № 559 “Про такси для
обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та
інших населених пунктів“ зі змінами, Податкового Кодексу України, з метою
концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів і є
цільовим фондом у складі сільського бюджету Кровненської сільської ради.
2. Формування Фонду.
2.1. Фонд формується шляхом перерахування на окремий рахунок у складі
сільського бюджету Кровненської сільської ради:
2.1.1Екологічного податку (з врахуванням змін, що встановлюються
Законом України “Про Державний бюджет України“ на поточний рік) за
забруднення навколишнього природного середовища підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форм власності і фізичними
особами, що займаються підприємницькою діяльністю:
1) викидами в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними та
пересувними джерелами забруднення;
2) скидами забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
3) розміщенням відходів у спеціалізовано відведених для цього місцях чи на
об’єктах, крім розміщення окремих видів як вторинної сировини..
2.1.2 Частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони
навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в
результаті господарської та іншої діяльності згідно з чинним законодавством;
2.1.3 цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ,
організацій та громадян.

3. Використання коштів Фонду.
3.1. Кошти Фонду використовуються згідно з чинним законодавством для
цільового фінансування природоохоронних заходів відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1147 зі змінами.
Розпорядником коштів сільського фонду є сільська рада .
3.2. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом доходів і видатків
та плану використання бюджетних коштів на фінансування видатків,
пов'язаних з проведенням заходів у таких напрямах природоохоронної
діяльності:
3.2.1 Участь в розробці та виконанні регіональних програм проведення
заходів щодо попередження, зменшення та усунення забруднення довкілля.
3.2.2 Проведення заходів по реалізації системи поводження з непридатними,
забороненими та нерозпізнаними пестицидами: збір, перезатарювання,
транспортування, знешкодження та обробка території;
3.2.3 Зздійснення заходів при надзвичайних екологічних ситуаціях;
3.2.4 На охорону і раціональне використання водних ресурсів;
1.1 Здійснення заходів з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
забруднення;
1.2 Придбання насосного і технічного обладнання для заміни такого,
що використало свої технічні можливості
1.3 Роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою
водойм.
1.4 Будівництво протиповеневих водосховищ і дамб.
3.2.5 Охорона і раціональне використання земель.
2.1 Проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках та інших
ерозійно-небезпечних землях.
2.2 Рекультивація проведення робіт пов’язаних із порушенням
земель.
2.3 Консервація деградованих і забруднених земель.
2.4 Будівництво сховищ для неопізнаних і непридатних
отрутохімікатів.
3.2.6 Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.
3.1 Ліквідація лісових пожеж та їх наслідків.
3.2 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів.
3.3 Заходи по озелененню села.
3.2.7 Здійснення заходів спрямованих на зниження впливу навколишнього
середовища на здоров’я людей.

3.3. Сільська рада має право перераховувати кошти Кровненського фонду
охорони навколишнього природного середовища до районного
консолідованого фонду охорони навколишнього природного середовища
на проведення заходів по реалізації системи поводження з відходами та
непридатними, забороненими та нерозпізнаними хімічними засобами захисту
рослин: збір, перевезення, зберігання,оброблення, утилізація, видалення,
знешкодження, захоронення, обробка цих територій та інших
природоохоронних заходів на території Сумського району,
шляхом спрямування цих коштів у вигляді іншої субвенції, що
закріплюється відповідною угодою. А також за потреби з перерахуванням
цих коштів до спеціального фонду бюджету Сумської області, за умови їх
використання на проведення зазначених заходів на території району.
3.4. Забороняється використання коштів Фонду на заходи, які не
відповідають природоохоронному законодавству України чи постанові
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 "Про затвердження
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", зі
змінами та доповненнями.
4. Контроль.
4.1 Контроль за цільовим використанням коштів Фонду покладається на
постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища, законності та правопорядку
охорони прав і законних інтересів громадян.
4.2 За нецільове використання коштів Фонду посадові особи несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
5. Порядок зберігання коштів та звітність.
Кошти Фонду Кровненської сільської ради зберігаються на рахунку,
відкритому в Управлінні Державної Казначейської служби України у
Сумському районі Сумській області. Звітність про використання коштів
фонду ведеться у порядку , визначеному Державним Казначейством
України.
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