
г Про затвердження 
кошторису витрат грошових 

надходжень до міського 

природоохоронного фоццу 

на 2008 рік 

Відповідно до ст. 42, 47 Закону Украіни "Про охорону 
навкоАИІІІНЬОro природоохоронного середовища" , Постанови 

Кабінету Міністрів Украіни від 17.09.96 Ng 1147 "Про 
затвердження переАіку видів діяльності, що Н8Аежать до 
природоохоронних заходів" із змінами від 17.11.2001 Ng1519, 
від 02.10.2003 Ng 1534, керуючись пунктом 25 cтaтrЇ 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціаАЬно-економічного 
та КYAЬтypHOro розвитку, бюджe'lY, фінансів і цін та постійноі 
комісії з питань КО:М:УНаАЬної ВА8.сності і приватизації, міська 
рада 

вирішила: 
1. Затвердити кошторис витрат грошових надходжень до 

:міськоro природоохоронного фондУ на 2008 рік, що 

додається. 

2. КонтроАЬ . за виконанням даного рішення покласти на 
постійну' комісію з . аАЬно - економічноro та 
КУАЬтуриого розвитку, б сів і цін. 

Секретар ради І.В. Сanожко 

.... f .", 
1.. ,.::1 ~: \: 



"' пня· .L ~Ода. • житлово _ 
_ начальник упраВЛІННЯ 
. KOМYH~HOГO господарства . 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов' язки начальника 
головний спеціаліст юридичного 

вірділу 

1І!і./ в.о. МОРОзова 

.~_---::;~::- r .п. r олубовсьkИй 

~;.z,.LG.Н--=--- А. В. Баба - Мірзоєва 

- виконуюча обов' язки начальника, 1, ) 
головний спеціаліст загального відділу _' ___ -+ зу.М. Шило 

- голова поcriйної комісії з питань 
соціально-економічного та І<уЩJтурного 

розвитку, бюджету, фінансів і цін ----f.'-.:~-- А.В. БУЛІ<а 

- заступник голови комісії з питань 
комунальної 

власноcri та приватизації 

000371 

------I~_ Ю.А. СердюК 



Затверджено 
рішення 
Броварської міської ради 
від 1-ІІ.ОJl.IJI' Н! W;9-.JG -QГ 

Кош~орис витрат грошових надходжень 
дО МІСЬКОГО ПРИРОДООХОРОННОГО фонду 

на 2008 рік 

1. ПЛанується надж>джень - 50,0 тис. грн. 
2. Залишок на початку року - 55, 857тис. грн. 
з. Всього надходження коштів: 105, 857 тис. грн. 

4. Використання коштів: 
участь у придбанні деревоподрібнючої машини призначеної для 

подріблення відходів, а саме верхівки та гілля дерев, після видалення 
аварійних та сухостійних дерев і кущів на території міста комунальним 
підприємством «Бровари-Флора» - 45 тис. грн •. 

фінансування у придбанні посадКОВОГО матеріалу в подальшому для 
організації захисної смуги вздовж магістральної вулиці Київської, озеленення 
територій загального користування комунальним підприємством «Бровари

Флора» - 10 тис. грн. 
_ придбання механічних грунтофрез для улаштування газонів по парках та 
вуJIJЩJIX міста підприємством «Бровари-Флора» - 20,0 тис. грН. 
_ дофінансування придбання автовиmки кп <<Бровари-Флор&» - зо, 857 тис. 

гри. ~ "р а L 
Всього використаниSl ко " rqSi 851"t... гри. 

0'0 * 

Секретар ради 
~~~--~.м~Сапожхо 



нодання: 

• начВАЬНИК управАіння ЖИТАОВО -
KOМYНВAЬHOro roсподарства 

ПОГОджЕНО: 

- ЗnС1)'ПНІ1К мicькoro голови 

. 

ttIIf ....... В.О. МОРОЗОВа 

->?J 
р.п. ГОлуБОВСЬХИІ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоJ ОБЛАСТІ 

УпраВJlіннн ЖИТJlово-комунаJlЬНОГО господарства 

07400, Киівськв облвсть, 1\1. Вровври, вул. Грушевськоrо, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від 1»'. w. ~tI' Н!! ()(-#~ 
НаН!! за ----

Про розгляд проекту рішення 
на сесії міської ради та внесення 
відповідних змін до Проrpами 
соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Бровари 

на 2008 рік 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Секретарю Броварської міської ради 
Сапожку І.В. 

КЛОПОТАННЯ 

На виконанНJI вимог Постанови Кабінету міністрів України "Про 
затверджеВЮl переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів" прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради проект 
pimeRRJI "Про затвердження кошторису витрат rpоmових надходжень до 
міського природоохоронного фонду на 2008 рік" та внести відповідні зміни 
до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари 
на 2008 рік" 

3 повагою, 
Начальник управліННJI 

Смоько 
6-04-13 

в.о. Морозова 
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