
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 23.09.2021 р. № 2274 

м. Вінниця 
 

Про фінансування робіт з Фонду  

охорони навколишнього природного  

середовища міської ради  

  

Враховуючи звернення департаменту комунального господарства та 

благоустрою міської ради від 15.09.2021 року №19-00-006-61376, враховуючи 

підпункт 2.1 пункту 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів 

розділу 7. Напрями діяльності і заходи Програми охорони навколишнього 

природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2023 роки, затвердженої рішенням міської ради №54 від 24.12.2020, відповідно 

до Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища 

міської ради, затвердженого рішенням міської ради №371 від 30.04.2021 року,  

керуючись  частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

   

1. Виділити головному розпоряднику коштів - департаменту комунального 

господарства та благоустрою міської ради з Фонду охорони 

навколишнього природного середовища міської ради кошти в сумі                           

1 001 654,92 грн, на проведення очищення р. Південний Буг в межах                

м. Вінниці, а саме: капітальний ремонт по очистці р. Південний Буг в                   

м. Вінниці.   

2. Затвердити розподіл коштів Фонду охорони навколишнього природного 

середовища міської ради в сумі 1 001 654,92  грн згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови  

А. Очеретного. 

 

 

  

  Міський голова                                                                            С. Моргунов                                              

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 23.09.2021 р. №2274  

 

РОЗПОДІЛ КОШТІВ 

Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради 
грн 

Головний 

розпорядник 

коштів 

КПКВК КЕКВ 
Природоохоронні 

заходи 

 

Сума 

 

Примітка 

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою 

міської ради 

 

 

1418313 

 

 

3132 

 

Проведення 

очищення  

р. Південний Буг  

в межах  м. Вінниці,  

а саме: капітальний 

ремонт по очистці  

р. Південний Буг в  

м. Вінниці 

1 001 654,92   

За рахунок 

надходжень 

2021 року 

Всього: 1 001 654,92   

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                      С. Чорнолуцький 

 

 



 

 

Департамент економіки і інвестицій міської ради  

 

Юзвак Світлана Петрівна 

 

Начальник відділу з охорони довкілля  

та моніторингу якості атмосферного повітря 

 

 


