
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро внесення змін та доповнень до кошторису витрат І 
грошових надходжень до міського природоохоронного 

фонду на 2009 рік, затвердженого рішенням Броварської 
міської ради від27.08.2009 Н!! 1218-68-05 

1/ 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради від 04.11.2009 року Н!! 02-543, відповідно до ст. 42, 47 
Закону Украіни "Про охорону навколишнього природного середовища", 
Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.96 Н!! 1147 "Про затвердженНJI 
переліку видів діяльності, що належить до природоохоронних заходів", 
керуючись пунктом 25 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI 
в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально -
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

виріШllла: 

1. Внести зміни та доповненНJI до кошторису витрат грошових 

надходжень до міського природоохоронного фонду на 2009 рік, затвердженого 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 27.08.2009 Н!! 1218-68-05, що додається. 
. 2. Контроль за виконанням даного рішенНJI покласти на постійну 
комісію з питань соціально - економічного та культурного розвитку, бюджety, 

фінансів та цін. 

Виконуючий обов'язки міського голови 

секретар ради 

М. Броввр •• 
від J.t'./1.1lD.D9 
N!! Іи./. - '1г- rJГ 

"' \ . . 



Подання: 

- виконуюча обов'язки начальника, 
заступник начальника управління житлово _ 
комунального господарства 

Погоджено: 

---t-r-~~_ А.П. Смanько 

- заступник міського голови ~ '/. . гл. Голубовсші 

- начальник юридичного відцілу 

- начaJIЬВИК фінансового управліНШІ 

- начальник загального відділу 

- голова постійної комісії з питань 
соціально - економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

000697 

~ І.Г. Лавер 

е.п. Ковриra 
--~~-

А.В. БуЛJC8 



Затверджено 
Рішення 
Броварської міської ради 
від -1-&./1. ()~ Н!! IИ.l-Н"-1JS 

Кошторис витрат грошових надходжень 
до міського природоохоронного фонду на 2009 рік 

ПЛанується додаткових надходжень 
\ 

Всього надходжень по кошторису: 

Витрати коштів: 

доповнити п.4. 

45 ООО, ОО грн. 

124322, 57 грн. 

- придбання 25-ти контейнерів для роздільного збору смі'П'я (полімерні та 

CКJIJIHi пляшки) 
на суму 45 ООО, ОО грн. 

Всього витраг по кошторису: 124322, 57 грн. 
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І.В. Сапожко 



Подання: 

- ВИКОн:уІоча обов~зки начальника 
ynра.вАіння- заcтymmк начальника 
ynравАінни ЖИТАОВО-КОМУНального 
rосподарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського ГОАОВИ 

v ~ А.П. СМаАЬКО 

'С:=+==:::-- г.п. голуБовсыGїї 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

УправліllllЯ ЖIIТЛОВО-IСОI\IУllаЛЬIIОГО господарства 

07400, к •• івськп 06nпсть, 1'1. Бровар .. , вул. ГРУlllевського, %, т/ф 6-04-13, т. 5-%0-16 

Від ~ но ~, N!! (/,,/-!КJ 
НаNg ________ за ______ _ 

Виконуючому обов~зки міського 
ГОАОВИ- секретарю ради 

Сanожку І.В. 
Про розгляд проекту рішення 

ПОДАННЯ 

Шановний Irope ВаСИАЬовичуJ 

На виконання ст. 42, 47 Закону Украіни "Про охорону 
иавкоАИІІІНЬОro природоохоронноro середовища", Постанови 
КабіНету Міністрів Украіни від 17.09.96 Ng 1147 "Про 
затвердж:ення переліку видів ДЇЯАЬності, що належать до 
природоохоронних заходів" прошу Вас винести на розгляд 
Броварської міської ради проект рішення .Про внесення: змін і 
доповнень в рішення .Про затвердження кошторису витрат 

грошових надходжень до міськоro природоохоронного фондУ., 
затвердженоro рішенннм Броварської міськоі ради від 
27.08.2009 року Ng 1218-68-05. 

Зповaroю, 
Заctymmк начальника управАЇИШІ А.П.См8АЬКО 
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