
  
                                                                                                                          ПРОЄКТ 

 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 

від                              № 

м. Краматорськ      

 
 
Про попередній розгляд проєкту рішення 

міської ради «Про виконання Програми 

природоохоронних заходів, що фінансу-

ються за рахунок коштів міського фонду 

охорони навколишнього природного        
середовища на 2021 рік, затвердженої     
рішенням міської ради від 31.03.2021        
№ 7/VIIІ-327» 
 
 

Попередньо розглянувши проєкт рішення міської ради «Про виконання Програми 

природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони на-

вколишнього природного середовища на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

31.03.2021 № 7/VIIІ-327», керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 
 
 виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В:  
 

Внести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про виконання Програми природоо-

хоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів міського фонду охорони навколиш-

нього природного середовища на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

31.03.2021 № 7/VIIІ-327» (додається). 
 
 
 
Міський голова                                                                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 

  



  
  

 
 
 

Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від                            № 
м. Краматорськ 
 
 
Про виконання Програми природоохорон-

них заходів, що фінансуються за рахунок 

коштів міського фонду охорони навколиш-

нього природного середовища на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 

31.03.2021 № 7/VIIІ-327 
 
 

Керуючись Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», 
постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку 
видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Положенням про міський 
фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженим рішенням міської ради 

від 30.05.2012 № 17/VІ-10, Програмою природоохоронних заходів, що фінансуються за раху-

нок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, за-

твердженої рішенням міської ради від 31.03.2021 № 7/VIIІ-327, ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
 
 міська рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Вважати виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за ра-

хунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 31.03.2021 № 7/VIIІ-327 задовільним (звіт про вико-

нання Програми додається). 
 
2. Прийняти до уваги, що: 
1) залишок невикористаних коштів міського фонду охорони навколишнього природ-

ного середовища станом на 01.01.2021 склав 1 224,8 тис. грн.; 

2) фактичні витрати на виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансу-

ються за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 

2021 рік склали 3 250,33 тис. грн.; 

3) залишок невикористаних коштів міського фонду охорони навколишнього природ-

ного середовища станом на 01.01.2022 складає 448,07 тис. грн. 

 
 
 
Міський голова                                                                                       Олександр ГОНЧАРЕНКО 



Додаток 
до рішення міської ради 

№ 
ЗВІТ 

Про виконання Програми природоохоронних заходів, що фінансуються за рахунок коштів  
міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік  

№ 

п/

п 
Зміст заходу 

Витрати коштів міського ФОНПС на 

виконання програми в 2021 році,         
тис. грн. Відповідальний вико-

навець заходу 
Заплановані Фактичні 

1 2 3 4 5 

1. 
 

Заходи з озеленення населених пунктів 
 

2 868,8 2852,8 КП "ДРУАС" 

2. 

 
Придбання обладнання для збору побутових від-

ходів, а саме контейнерів 0,5 м3 для роздільного 

збирання ТПВ  
 

1 543,73 368,93 КАТП-052810 

3. 

 
Функціонування державної системи моніторингу 

навколишнього природного середовища 
 

60,0 11,073 
Управління житлово-

комунального господар-

ства 

4. 

 
Організація і здійснення робіт з екологічної 

освіти, спрямованих на виховання дітей та 

учнівської молоді 
 

50,0 17,54 Управління освіти 

РАЗОМ 4522,53 3250,34  

 
 
 
Секретар міської  ради            Ігор СТАШКЕВИЧ 


