
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

тринадцята сесія VI скликання 
 
         від  15.03.2012 р.  № 597 
 

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 29.12.11 № 483 „ Про затвердження 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 
Перший заступник міського голови                                       В.Вигівський                                                                                      
Начальник фінансового управління                                       Л.Щербанюк 
Начальник юридичного відділу                                              Т.Камінська 
        

                                                                                   
                                                                                             
                                                                               



                                                                                      Додаток 
                                                                                   до рішення міської ради № 597 

                                                                                                 від  15.03.12р. 
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 606212 УЖКГ 

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

240601 2143 299000 УЖКГ 

 Всього по розділу   905212  
II. Інша діяльність у сфері охорони навколишнього   природного  середовища 

1. Послуги з технічного 
обслуговування мереж 
зливової каналізації   

240604 1165 32000 УЖКГ 

2. Реконструкція 
водовипускних споруд 
зливової каналізації  

240604 2143 299000 УЖКГ 

3. Придбання 
поліграфічної 
продукції з 
природоохоронної та 
екологічної тематики 

240604 1131 8750 УЖКГ 

 Всього по розділу   339750  
 Всього по кошторису   1244962  

 

 

Секретар міської ради                                                                 В.Ходаківський 
 


