
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.08.2020 № 54-10VII 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до кошторису доходів та видатків міського цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік 

 

Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства 

(24.07.2020 №1136) щодо внесення змін до кошторису доходів та видатків 

міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на 

2020 рік, враховуючи рішення міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VII „Про 

міський бюджет м.Золотоноша на 2020 рік” (23203100000) зі змінами, 

Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного 

середовища, затвердженого рішенням міської ради від 22.02.2000 № 15-19-23 із 

змінами відповідно ч. 6 ст. 46 Закону України  „Про охорону навколишнього 

природного середовища”, керуючись п. 23 ч.1 ст. 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до кошторису доходів та видатків міського цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік, затвердженого 

рішенням міської ради від 06.02.2020 №50-21/VII, зі змінами від 08.05.2020 

№52-46/VII, виклавши додаток в новій редакції (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 (Неліна Л.Т.).  

 

Міський  голова      В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 
Флоренко 23948 

 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 18.08.2020 № 54-10VII 

 

КОШТОРИС 

доходів і видатків цільового фонду охорони навколишнього природного середовища на 

2020 рік по місту Золотоноша 

 

№ Найменування доходів Обсяг, грн. 

 ДОХОДИ  

1 
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення   (19010100) 
125300,00 

2 
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об'єкти  (19010200) 

10100,00 

3 
Надходження від розміщення відходів у спеціально - відведених для цього 

місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів  (19010300) 

36900,00 

4 Вільні  залишки 30208,00 

 Всього доходів 202508,00 

 

 

ВИДАТКИ 

№ Код КЕКВ Найменування  статті  заходів 

Термін 

виконан

ня 

Обсяг 

фінансува

ння . грн. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

КПКВК  МБ  

1218340   

"Природоохоронні 

заходи за рахунок 

цільових фондів " 

2240 Заходи з озеленення міст і сіл 

(проведення робіт по боротьбі з 

омелою ) (п. 47 Постанови КМУ від  

17.09.1996р. №1147) 

2020р. 143290,00 

3110 Придбання лабораторного приладу 

для аналізу параметрів води з 

магнітною мішалкою PL-700ALS  

(п. 17 Постанови КМУ від 

17.09.1996р. №1147) 

2020р. 29820,00 

 КПКВК  МБ  

1219740  

"Субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

здійснення  

природоохоронни

х заходів" 

2620 Наукові дослідження, проектні та 

проектно – конструкторські 

розроблення, що охоплюють 

зазначені у переліку природоохоронні 

заходи    (п. 78 Постанови КМУ від  

17.09.1996р. №1147) 

2020р. 29398,00 

*    ВСЬОГО:  202508,00 

 

Секретар ради        Н.О.Сьомак 
 


