
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.04.2017 № 22-9/VII
            м. Золотоноша

Про затвердження кошторису доходів
та видатків міського цільового фонду
охорони  навколишнього  природного
середовища на 2017 рік

Враховуючи рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VII „Про
міський бюджет на 2017 рік” та Положенням про міський цільовий фонд
охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням
міської ради від 22.02.2000 № 15-19-23 (із внесеними змінами від 16.04.2009
№ 39-7/V), відповідно до ч. 6 ст. 46 Закону України „Про охорону
навколишнього природного середовища” та п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, -

міська рада вирішила:

1. Затвердити кошторис доходів та видатків міського цільового фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік (додається).

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на
постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, навколишнього
природного середовища та соціального захисту населення (Жорновий В.Ю.).

Міський  голова В.О.Войцехівський
ОГОДЖЕНО

Флоренко 53346



Додаток до
рішення міської ради
від 25.04.2017 № 22-9/VII

КОШТОРИС
доходів і видатків цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на

2017 рік по місту Золотоноша

№ Найменування доходів Обсяг, грн.
ДОХОДИ

1 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення   (19010100) 34000

2 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні
об'єкти  (19010200)

15000

3 Надходження від розміщення відходів у спеціально-відведених для цього
місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів  (19010300)

22500

4 Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного
середовища  (24061600)

1000

Всього доходів 72500,00

ВИДАТКИ

№ Код КЕКВ Найменування  статті  заходів
Термін

вико-
нання

Обсяг
фінансува
ння . грн.

1 2 3 4 5 6
1. КПКВК  МБ  4019110

"Охорона та
раціональне
використання
природних ресурсів "

2240 Забезпечення екологічно
безпечного збирання, перевезення,
зберігання відходів

2017р. 72500,00

* ВСЬОГО: 72500,00

Секретар ради Н.О.Сьомак
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