
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ" 
ІВСЬКоУ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про ~несення змін до кошторису витрат 
грошових надходжень до місцевого 

ПРИРОДООХОРОННОГО фонду на 2008 рік, 
затвердженого рішенням міської ради 

від 24.04.2008 р. Н!! 709-36-05 

Відповідно до cTaтri 42, 47, Закону Украіни <<Про охорону навКОJIИППlЬого 
прироДООХОрОlПlоro сереДОВИЩа», Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 
17.09.1996 р. Н!! 1147 <<Про затверджеННJI переліку видів дUшьності, що 
належать до природоохоронних заходів» зі змінами від 17.11.2001 р. Н!! 1519, 
від 0~.10.2003 р. Н!! 1534, керуючись пунктом 25 cTaтri 26 Закону Украіни <<Про 
місцеве самоврядуваннв в Украіні», враховуючи рекомендації постійноі комісії 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і 
цін та постііівої комісії з питань комунальної впасності і приватизації, міСЬка 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до кошторису витрат грошових надходжень до місцевого 
ПРИРОДООХОРОlПlого фонду на 2008 рік затверджений рішеННJIМ Броварської 
міської ради від 24.04.2008р. за Н!! 709-36-05 року: 

_ "до фінансування прид?аввя ав~вишки кп "Бровари-Флора"; 
читати текст в настyпmй реДаІЩ11; 
''часткова оплата придбання авто вишки кп <<Бровари-Флор&»" 

2 К за виконанням цього рішеШIJI ПОЮІасти на постійну комісію з 
• oнтponь б ф.. . 

питань соціanьно-економічноГО та КУЛЬТ)'Р.ного розвитку, юджету, lНанс1В 1 

цін. 

І.В. Сапожко 
Секретар ради 

;; ;. ;. ,; , t • . 



ПОДАННЯ: 

Ф " - директор кп "Бровари- лора .,.І.~~~--.:IIjj~-- Т.Б. ЮхвеВI(О 

ПОГОДЖЕНО: 

- Заступник міського голови +--=>"-7- г. п. ГОnYбовськн 
, <:~ 

- Начальник юридичного відділу ---~G~~d1,;~~r. лавер 
- Начальник упрВВЛЇННJI економіки --c/;~-+-(/-- Н.І. Саченко 
- Начальник управління жкг ;щ{ -- в.о. Морозовв 
- НаЧІІІІЬИИК ЗIl1"lUlЬВОГО відділу ~=--_ Н.І. Гнатюк 
- Виконуюча обов'язки начальника _ 
заступник начальника - начальник 
бюджетного відділу 
фінансового управліНВJI 

- Заступник ~лови постійно діючої комісії 
з питань СОЦІально-економічного 
та культурного розвитку бюджету 
фінансів і цін , , 

0/ т.о. СТОРОЖУІ 

- __ ~~_ Ю.А. СердюК 
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БРОВАРСЬКА М1СЬ КОМУНАль КА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
НЕ ПIДПРИЕМСТво "БРОВАРИ-ФЛОРА" 

ААрсса: 07400, КпіDСЬка 064., М. Вровари 
DJA. Чс:р.uociaськоro, 28 
ТСАО 8(04494) 5-12-84 

ч!tL» dJr 200~p. H!~ 
на Ваш Не __ від с<_)) 200_ р. 

КОА 33341479 
Р\р 2&002002836001 
МФО321808 ВФ АТ Укрin&аик 

Міському roловї 
М. Бровари 
Антоненку В. А. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Комунальне підприємство Броварської міської ради «Бровари-Флора», 

просить Вас внести зміни до кошторису витрат rpоmових надходжень до 

міського природоохоронного фонду на 2008 рік згідно ріmеНИJI Броварської 

міської ради Н2 709-36-05 від 24.04.08р. у частині: дофінансувaНИJI придбання 

авто вишки кп «Бровари-Флора» замінити текст на часткова оплата придбання 

авто вишки кп «Бровари-Флорю). 

з повагою, директор 

кп <<Бровари-Флорю) Т.Б. Юхиенко 

І Броварський 1"8К І 
ВхIДі!(]r~\~ .:.: J,f-'; . .:" 
.t/:!L .. -PL __ q 1). ,;---
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