
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
  

 

 від __20.03.2020_№___80 
                 м.Покровськ 

 

            
 

Про створення постійної комісії зі збільшення надходжень до фонду охорони навколишнього 

природного середовища міського бюджету у м. Покровську 

 

З метою посилення контролю, попередження та недопущення порушень вимог 

використання природних ресурсів, рівня сплати екологічного податку, а також виконання 

делегованих повноважень органів виконавчої влади,  керуючись   статтями 28, 33, 59, 73  

Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад постійної комісії зі збільшення надходжень до фонду  

охорони навколишнього природного середовища міського бюджету у  м. 

Покровську (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про постійну комісію зі збільшення надходжень 

до фонду  охорони навколишнього природного середовища міського бюджету у м. 

Покровську   (додаток 2). 

 

 

 

 

 

 

В. п. міського голови  І.Сущенко 

  



 

 
Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

від __20.03.2020_№___80 

 
 

СКЛАД 

постійної комісії  зі збільшення надходжень до фонду охорони навколишнього природного 

середовища міського бюджету у м. Покровську 

 

Хотнянський  

Ярослав Сергійович 

Заступник міського голови, голова комісії 

Швець  

Ірина Миколаївна 

Начальник відділу екології, клімату на 

енергозбереження, заступник голови комісії 

Нечай  

Ганна Павлівна 

Головний спеціаліст відділу екології, клімату на 

енергозбереження, секретар комісії 

 

 Члени комісії 

 

Лященко  

Максим Олександрович 

Головний спеціаліст відділу екологічного нагляду 

(контролю) земельних ресурсів, надр, поводження 

з відходами та небезпечними речовинами 

Державної екологічної інспекції України у 

Донецькій області (за згодою) 

Масло 

Олексій Володимирович 

Заступник начальника КП “Муніципальна служба 

правопорядку Покровської міської ради” 

Русенко  

Олена Миколаївна 

Головний державний ревізор-інспектор 

Покровського відділу податків і зборів з 

юридичних осіб Покровсько-Добропільського 

управління Головного управління ДФС у 

Донецькій області (за згодою) 

Тарасова  

Світлана Юріївна  

Начальник бюджетного відділу фінансового 

управління Покровської міської ради 

 

Ткаченко  

Іван Іванович 

Заступник голови Громадської ради при 

виконавчому комітеті Покровської міської ради   

(за згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому ради         А. Жук 

 

 

  



 

 

 

Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

від __20.03.2020_№___80 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 Про постійну комісію зі збільшення надходжень до фонду охорони навколишнього 

природного середовища міського бюджету у м. Покровську 

  

1. Загальні положення 

1.1. Положення про постійну комісію зі збільшення надходжень до фонду охорони 

навколишнього природного середовища міського бюджету у м. Покровську (далі — Комісія) 

розроблене на виконання вимог розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 21 січня 2019 року №44-5-19 “Про План заходів 

щодо наповнення місцевих бюджетів Донецької області у 2019 році, ефективного та 

раціонального використання коштів місцевих бюджетів усіх рівнів”, Законом  України від 

25.06.1991 № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», пунктів 4, 41,,7 

частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, статей 9, 

240, 242 та 250 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, розділу III Закону 

України від 16.10.1992 №2707-XII  «Про охорону атмосферного повітря», статей 17, 21 Закону 

України від 05.03.1998 №187/98-ВР “Про відходи” та інших нормативних актів 

природоохоронного законодавства. 

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та законами 

України, актами президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського 

голови та дорученнями голови Донецької ОДА, рішеннями міської ради та її виконавчого 

комітету, а також цим Положенням. 

 

2. Завдання, функції та права комісії 

2.1. Основними завданнями Комісії є здійснення координації та контролю дотримання 

суб’єктами господарювання природоохоронних й екологічних норм та вимог при 

використанні природних ресурсів у своїй господарській діяльності.  

2.2. Комісія  відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції: 

─ здійснює контроль за наявністю у суб'єктів господарювання дозвільних 

документів на використання природних ресурсів та негативний вплив на навколишнє 

природне середовище; 

─ веде облік суб'єктів господарювання, що справляють шкідливий вплив на 

навколишнє природне середовище 

─ здійснює перевірку повноти нарахування та надходження екологічного податку 

до міського бюджету,  

─ проводить роз'яснювальну роботу щодо нормування, контролю, запобігання та 

відшкодування негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє 

природне середовище; 

─ щомісячно підбиває підсумки роботи у сфері інвентаризації суб'єктів 

господарської діяльності які здійснюють викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря, скиди забруднюючих речовин у природні водні об'єкти  та розміщують відходи  під 

час провадження господарської діяльності.  

2.3. Для виконання покладених завдань Комісія має право: 

─ у процесі проведення роботи, у разі необхідності, для проведення інвентаризації 

суб’єктів господарської діяльності залучити правоохоронні органи, компетентних спеціалістів 

та експертів; 

─ одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших органів 

міської ради, територіальних державних органів, суб’єктів господарської діяльності, 

незалежно від форм власності, інформацію, необхідну для виконання функцій Комісії; 



 

 

─ відвідувати суб’єктів господарської діяльності з метою збору та уточнення 

інформації, необхідної для виконання функцій Комісії; 

─ повідомляти компетентні державні органи про виявлені порушення. 

 

3. Порядок ведення облік суб'єктів господарювання, що справляють шкідливий вплив 

на навколишнє природне середовище 

3.1. Облік суб'єктів господарювання, що справляють шкідливий вплив на навколишнє 

природне середовище здійснюється на підставі: 

─ інформації про одержані дозвільні документи суб'єктами господарювання на 

здійснення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище; 

─ заяви (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів 

масової інформації, самоорганізації, управителів житлового фонду щодо негативного впливу 

на довкілля від діяльності суб’єкта господарської діяльності; 

─ інформація від КП “Покровськтепломережа” щодо припинення надання послуг 

централізованого теплопостачання суб’єктам господарської діяльності; 

─ інформації від КП “Покровськводоканал” щодо припинення надання послуг 

централізованого водовідведення суб'єктами господарської діяльності; 

─ інформації про виробничу діяльність чи обладнання суб'єкта господарювання.  

3.2. Облік представляє собою процес накопичення,  узагальнення,  внесення  до  

реєстру,  зберігання та опрацювання   інформації     про     суб'єкти господарювання, що 

справляють шкідливий вплив на навколишнє природне середовище. 

3.3. Форма ведення обліку - реєстр даних про анкетні дані суб'єкта господарювання, 

вид діяльності, дозвільні документи, обсяги нарахування та сплати екологічного податку. 

3.4. Відповідальна особа за ведення обліку - начальник відділу екології, клімату та 

енергозбереження. 

 

4. Забезпечення діяльності Комісії 

4.1. Функціонування Комісії здійснюється у формі засідань (чергових та 

позачергових) з оформленням  протоколу засідання. 

4.2. Чергові засідання Комісії проводяться 20 числа кожного місяця. 

Позачергові засідання проводяться у разі необхідності негайно. 

4.3. Роботою Комісії керує її голова, а в разі відсутності голови, за її 

дорученням —  заступник голови робочої групи. 

4.4. Засідання Комісії є правомочними, за умови присутності на ньому не 

менше половини членів Робочої групи. 

4.5. На засідання Комісії запрошуються суб'єкти господарювання, що 

справляють або можуть справляти шкідливий вплив на навколишнє природне 

середовище. 

4.6. Комісія надає інформативні роз'яснення щодо вимог природоохоронного 

законодавства та  заслуховує представників суб'єктів господарювання про вжиті заходи 

щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства. 

4.7. Організаційне забезпечення діяльності Комісії покладається на секретаря 

комісії. 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради   

А.Жук 

ПОЛОЖЕННЯ про постійну комісію зі збільшення надходжень до фонду охорони 

навколишнього природного середовища міського бюджету у м. Покровську 

Начальник відділу екології, клімату та 

енергозбереження    

 І.Швець 

 


