
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївська! ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про затверджеШІЯ 
кош:орису витрат грошових надходже~ 
дО М1СЬКОГО природоохоронного 

фоlЩУ на 2009 рік 

1'+ 

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

Кабінету Міністрів Украіни від 17.09.96 Ng 1147 "Про 
затвердження переАіку видів діяАьності, що належать до 
природоохоронних заходів", керуючись пунктом 25 статті 26 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядУВання в Украіні", 
враховуючи рекомендації постійноі комісії з Шlтань соціально
економічного та КУАЬтурноro розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
міська рада 

вирішила: 

1.Затвердити кошторис витрат грошових надходжень до 
міського природоохоронного фондУ на 2009 рік, що додає:ься . 

.2. КонтроАЬ за виконанням даного рішення покласти на постійну 
Комісію з питань соціально-економічного та КУАЬтурного 

розвитку, бюджету, фінансів, та цін. 

Виконуючий обов'язки міського 
roЛОВИ - секретар ради 

І.В. Сапожк:о 



Подання: 
- начальник управління житлово -
комунального господарства 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов'язки начальника, 
головний спеціаліст юридичного 

d1III,/ в.о. МОРОЗОВа 

.r---~f-- г.п. ГолубовсьКJ 

" 

відділу А.В. Баба-МіРЗОEl 

- начальник зaraльноro вiдддty ~ • Н.І.Гнsтюк 

- голова постійної комісіі з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін А.В. БУJlJ(f 

000235 



ЗатвеРДЖf:НО 
рішеННя 

~po~ міської ради 
BJД ". 1\-2t/t#~:t-tJ!) 

Кошторис 
витр.ат грошових надхОджень 
ДО МІського ПРИРОДООХОронного 

фон.цу на 2009 рік 

ПАанується н~оджень - 55 ООО ІРН. 

З8АИШОК на початок року - 24 322, 57 грн. 

Bcьoro: - 79 322,Б7 rpH. 

Витрати коштів: 

1. Придбання: та встановлення 3-Х насосів JIIJI перекs.qУВШIНЯ 
дощових вод ( ВУЛ •• Полярників - 2]nт, підземний пер.::хід - 1 
шт.) 

на суму 41,8 тис. rpH.; 
2. Придбання та встановлення пресу ,ЦtU1 пресування ПАаСТІІКОВI~[ 
nМППок,картону,паперу 

на суму 26,0 тис. rpH. 
З. ПРИДбання та посадка саджанців дерев 

на суму 11,52257 тис. rpH. 

Всьоro : 

і 

~ обоВ~ міського 
ВИ - секретар ради 

І.В. Са.аО~КП:О 



110Дання: 

- начаАЬНИК ynp8.ВАіння ЖИТАОВО -
КОмy.Rальноrоrосподарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заcтymmк МЇськоrо roЛОВИ 

... 

в.о. l\ЛОРОЗ0ва 

г.п. Голубовсьxпl 
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