
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

шістнадцята сесія VI скликання 
 
         від   18.10.2012 р.  №  
 

Про внесення змін до кошторису 
витрат міського фонду охорони  
навколишнього природного  
середовища на 2012 рік 

 
Відповідно до статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього 

природного середовища”, на виконання рішення міської ради від 04.06.2009р. 
№ 22 „Про затвердження Положення про міський фонд охорони 
навколишнього природного середовища” і рекомендацій постійної комісії 
міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології,  
керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити кошторис витрат міського фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2012 рік (додається).  

2. Рішення міської ради від 21.06.12 № 748 „ Про внесення змін до кошторису 
витрат міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 
2012 рік”  визнати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології. 

 
 
Міський голова                      В.Москаленко  
                                                                
 
Секретар міської ради                                                              В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                                     Л.Якубовський                                                                           
Начальник фінансового управління                                       Л.Щербанюк 
Начальник юридичного відділу                                              Т.Камінська 
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                                                                                                     Додаток 

                                                                                   до рішення міської ради №  
                                                                                                 від  18.10.12р. 

Кошторис  
витрат міського фонду охорони навколишнього  

природного середовища на 2012 рік 
 
№ 
п/
п 

Назва заходів Код 
функціональної 

класифікації 

Код 
економічної 
класифікації 

Усього 
витрат 
(грн.) 

Розпо- 
рядник 
коштів 

1 2 3 4 5 6 
                            І. Охорона та раціональне використання природних ресурсів 
1. Очищення русла річки 

Уж (в тому числі: 
виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації) 

240601 1172 585212 УЖКГ 

2. Реконструкція очисних 
споруд каналізації 
(виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації та її 
експертиза) 

240601 2143 309000 УЖКГ 

 Всього по розділу   894212  
II. Утилізація відходів 

1. Придбання машини 
для збору та 
транспортування 
побутових відходів для 
КВГП 

240602 2410 310000 УЖКГ-
КВГП 

2. Придбання 
контейнерів для збору 
твердих побутових 
відходів для КВГП  

240602 2410 99000 УЖКГ-
КВГП 

 

 Всього по розділу   409000  
III. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього   природного  середовища 

1. Послуги з технічного 
обслуговування мереж 
зливової каналізації   

240604 1165 32000 УЖКГ 
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№ 
п/п 

Назва заходів Код 
функціональної 

класифікації 

Код 
економічної 
класифікаці

ї 

Усього 
витрат 
(грн.) 

Розпо- 
рядник 
коштів 

1 2 3 4 5 6 
2. Придбання 

поліграфічної 
продукції з 
природоохоронної та 
екологічної тематики 

240604 1131 8750 УЖКГ 

3. Капітальний ремонт 
мереж зливової 
каналізації 

240604 2133 320000 УЖКГ 

4. Будівництво притулку 
для безпритульних 
тварин (виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації) 

240604 2123 40400 УЖКГ 
 

 Всього по розділу   401150  
 Всього по кошторису   1704362  
 у тому числі: за 

рахунок залишку 
коштів на 01.01.12р. 

  1405832 
 

 

              

 

       Секретар міської ради                                                                 В.Ходаківський 

 
 


