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ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Старобільської міської ради
“23” грудня 2020 р. № 3/26
Міська програма по охороні навколишнього природного середовища на
території Старобільської територіальної громадина на 2021 рік
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Джерела
фінансування
2
3
І. Охорона і раціональне використання водних ресурсів
Міський фонд
охорони
Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх
навколишнього
забруднення
природного
середовища
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також
Міський фонд
заходи для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна
охорони
меліорація водних об’єктів, винесення водоохоронних зон
навколишнього
в натуру, упорядкування джерел, очищення русел від
природного
дерев, що потрапили до них внаслідок проходження
середовища
весняних
повеней,
будівництво
протиповеневих
водосховищ і дамб тощо)
ІІ. Охорона і раціональне використання земель
Будівництво,
розширення
та
реконструкція
протиерозiйних,
гiдротехнiчних,
протикарстових,
Міський фонд
берегозакрiплювальних, протизсувних, протиобвальних,
охорони
протилавинних i протиселевих споруд, а також проведення
навколишнього
заходiв з захисту вiд пiдтоплення i затоплення,
природного
направлених на запобiгання розвитку небезпечних
середовища
геологiчних процесiв, усуненню або зниженню до
допустимого рiвня їх негативного впливу на територiї i
об'єкти.
Міський фонд
охорони
навколишнього
природного
Рекультивацiя територiй полiгонiв твердих побутових
середовища
вiдходiв.
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Назва заходу
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Засипка i виположування яркiв, балок з одночасним їх
дренуванням.

el

Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів.
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Міський фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища
ІІІ. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів
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середовища
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Міський фонд
охорони
по мірі
навколишнього
надходження
природного
коштів
середовища
ІV. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Будівництво, розширення та реконструкція споруд,
Міський фонд
придбання та впровадження установок, обладнання та
охорони
по мірі
машин для збору, транспортування, перероблення,
навколишнього
надходження
знешкодження
та
складування
побутових,
природного
коштів
сільськогосподарських
i
промислових
вiдходiв
середовища
виробництва, кубових залишкiв.
Ліквідація аварійних дерев, сухостою, кронування дерев,
заходи з боротьби з шкідливими рослинами (амброзія
тощо)

Міський фонд
охорони
навколишнього
природного
середовища

по мірі
надходження
коштів

3

Забезпечення
екологiчно
безпечного
збирання,
перевезення,
зберiгання,
оброблення,
утилiзацiї,
видалення, знешкодження i захоронення вiдходiв та
небезпечних хiмiчних речовин, у тому числi непридатних
або заборонених до використання хiмiчних засобiв захисту
рослин.

Міський фонд
охорони
навколишнього
природного
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Будiвництво, розширення та реконструкцiя установок,
виробництв, цехiв для одержання сировини або готової
продукцiї з вiдходiв виробництва та побутових вiдходiв
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ВСЬОГО КОШТІВ – 129 400, 0 грн.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Старобільської міської ради
“23” грудня 2020 р. № 3/26
ПОЛОЖЕННЯ

про міський фонд охорони
навколишнього природного середовища
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Міський фонд охорони навколишнього природного середовища (далі –
міський фонд) є складовою частиною міського бюджету. Міський фонд
створено з метою концентрації коштів і цільового фінансування
природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, пов’язаних з охороною
навколишнього природного середовища, які спрямовані на запобігання,
зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.
Міський фонд формується за рахунок коштів екологічного податку та
інших коштів, визначених законодавством.
Кошти міського фонду спрямовуються на фінансування природоохоронних
та ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямам
регіональної політики у галузі охорони довкілля, природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки, відповідно до переліку видів діяльності, що
належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1196 р. № 1147 та за напрямами згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів».
Кошти міського фонду використовуються відповідно до річної міської
програми по охороні навколишнього природного середовища.
Під час формування бюджетних програм, які фінансуються за рахунок
коштів міського фонду, пріоритет віддається природоохоронним та
ресурсозберігаючим заходам, визначеним Законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради,
спрямованим на запобігання, зменшення та усунення забруднення
навколишнього природного середовища.
Надати право виконкому міської ради визначати одержувача бюджетних
коштів на здійснення заходів передбачених цим положенням та планом заходів.
Витрати міського фонду та касове виконання міського бюджету за
видатками міського фонду провадяться в межах надходження до нього коштів у
встановленому законодавством порядку.

