
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять шоста сесія VI скликання 
 
         від   25.09.2014 р.  № 1616 
 

Про внесення змін до кошторису 
витрат міського фонду охорони  
навколишнього природного  
середовища на 2014 рік 

 
Відповідно до статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього 

природного середовища”, на виконання рішення міської ради від 28.01.14р. №  
1358 «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 2014 рік (додається).  

 
2. Рішення міської ради від 28.08.14 № 1561 „ Про внесення змін до кошторису 

витрат міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 
2014 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                                                                                                    
Начальник фінансового управління                                       Л.Щербанюк 
Начальник юридичного відділу                                              Т.Камінська 
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                                                                                               Додаток                                                                                     
                                                                                   до рішення міської ради № 1616 
                                                                                                 від 25.09.14р. 
 
 

 
Кошторис  

витрат міського фонду охорони навколишнього  
природного середовища на 2014 рік 

 
№ 
п/п 

Назва заходів Код 
функціональної 

класифікації 

Код 
економічної 
класифікації 

Усього 
витрат 
(грн.) 

Розпо- 
рядник 
коштів 

1 2 3 4 5 6 
I. Утилізація відходів 

1. Забезпечення 
екологічно-безпечного 
збирання, перевезення 
та захоронення 
відходів 

240602 2240 75200 УЖКГ 

2. Придбання контейнерів 
для збору твердих 
побутових відходів для 
КВГП  

240602 2610 199000 УЖКГ 

3. Придбання механізмів 
та обладнання для 
збору та 
транспортування 
побутових відходів для 
КВГП 

240602 3210 300000 УЖКГ 

 Всього по розділу   574200  
II. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього   природного  середовища 
1. Проведення заходів з 

захисту від 
підтоплення і 
затоплення територій 
(поточний ремонт 
систем водостоків) 

240604 2610 139000 УЖКГ 

2. Заходи з озеленення 
міста 

240604 2610 275000 УЖКГ 
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№ 
п/п 

Назва заходів Код 
функціональної 

класифікації 

Код 
економічної 
класифікації 

Усього 
витрат 
(грн.) 

Розпо- 
рядник 
коштів 

1 2 3 4 5 6 
3. Придбання призів та 

інших матеріалів для 
проведення виставок, 
конкурсів та акцій 
еколого-
натуралістичної 
спрямованості 

240604 2210 6000 Відділ 
освіти 

4. Придбання та 
виготовлення 
агітаційних брошур, 
листівок, календарів, 
сітілайтів та бігбордів 
еколого-
натуралістичної 
спрямованості 

240604 2210 3000 Відділ 
освіти 

5. Заходи з озеленення 
структурних 
підрозділів ЦМЛ 

240604 2210 15000 ЦМЛ 

6. Капітальний ремонт 
мереж зливової 
каналізації, з метою 
запобігання 
підтоплення території 
міста (в т.ч. 
виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації) 

240604 3132 550000 УЖКГ 

7. Придбання систем, 
приладів, оснащення 
для здійснення 
контролю за кількістю 
та якістю поверхневих, 
підземних та стічних 
вод і скидів шкідливих 
речовин у водні 
ресурси для КП 
«Водоканал» 

240604 3210 60000 УЖКГ 

 Всього по розділу   1048000  
 Всього по кошторису   1622200  
 у тому числі: за рахунок 

залишку коштів на 
01.01.14р. 

   
1339000 

 

Секретар міської ради                                                                  В.Ходаківський 


