
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.03.2022 № 935        20 сесія 8 скликання  
         м. Вінниця 

 

 

Про затвердження звіту про надходження  

та використання коштів Фонду охорони  

навколишнього природного середовища  

міської ради у 2021 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 2021 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).  

  

  

 

 
  

  Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 
  

   

 

 

 

 

 



   Додаток    

   до рішення міської ради   

   від 25.03.2022 № 935            

 

 

З В І Т 

про надходження та використання коштів  Фонду охорони  навколишнього 

природного середовища міської ради у 2021 році 
грн 

1. Залишок коштів станом на 01.01.2021 року: 2 440 417,17 

2. Перераховані залишки коштів станом на 01.01.2021 року  сільських 

бюджетів сіл Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, Вінницькі Хутори, 

Гавришівка, Писарівка, Стадниця Вінницького району Вінницької 

області (рішення Вінницької міської ради від 09.12.2020 року №49 «Про 

виконання сільських бюджетів сіл Малі Крушлинці, Великі Крушлинці, 

Вінницькі Хутори, Гавришівка, Писарівка, Стадниця Вінницького району 

Вінницької області в 2020 році, внесення змін до відомостей, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців та громадських 

формувань та затвердження переліку осіб, які мають право вчиняти дії щодо 

окремого виконання сільських бюджетів), всього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791 051,90 

 у тому числі:  

 - Екологічний податок 785 607,12 

 - Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності   

5 444,78 

3. Надійшло коштів у 2021 році, всього:   2 342 974,59 

 у тому числі:  

 - Екологічний податок 2 103 014,18 

 - Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності   

239 960,41 

4. Направлено коштів на природоохоронні заходи  у 2021 році, всього:              4 389 468,11 

 у тому числі:  

4.1 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:  

135 000,00 

 - проведення інформаційно-просвітницької акції-конкурсу 

«Тиждень сталої енергії» 

30 000,00 

 - проведення інформаційно-просвітницької акції-конкурсу 

«Година Землі» 

30 000,00 

 - проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах 

загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної 

громади 

40 000,00 

 - проведення навчального семінару на тему: «Повноваження 

територіальних громад у сфері охорони навколишнього 

35 000,00 



природного середовища. Механізми та інструменти 

реалізації екологічної політики» 
4.2 Оплату організаційних витрат проведення «VIII-го Всеукраїнського з’їзду 

екологів з міжнародною участю» на базі Вінницького національного технічного 

університету 

40 000,00 

4.3 Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» 

та реалізація проєктів- переможців 

294 274,42 

4.4 Розробку Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки 

193 000,00 

4.5 Проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного 

планування, а саме:   

25 000,00 

 - проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту 

«Програми економічного і соціального розвитку Вінницької 

міської  територіальної громади на 2022 рік» 

25 000,00 

4.6 Будівництво мереж каналізації на території Вінницької МТГ, а саме:  1 700 538,77 

 - нове будівництво мережі каналізації по вул. Бестужева в м. 

Вінниця 

260 539,51 

 - будівництво самопливної мережі каналізації по вул. 

Москвіна,1 та   2 пр. Москвіна в м. Вінниця 

1 439 999,26 

4.7 Будівництво мережі каналізації на території приватного сектору квартального 

комітету «Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниця 

1 000 000,00 

4.8 Проведення очищення р. Південний Буг в межах м. Вінниці, а саме:  1 001 654,92 

 - капітальний ремонт по очистці р. Південний Буг в м. Вінниці 1 001 654,92 

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

 

 
 

   

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент економіки і інвестицій міської ради 

Юзвак Світлана Петрівна 

Начальник відділу з охорони довкілля та моніторингу якості атмосферного 

повітря 

 

 
 

 


