
Проект 

Сімдесята сесія Знам’янської міської ради 
шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  23 січня  2015  року                                                                           №____ 
 

м.Знам’янка 
Проект рішення виносить 
постійна комісія з питань 
житлово-комунального  
господарства (гол. І.Качанов) 

Про внесення доповнень до Програми охорони 

навколишнього природного середовища 

в м. Знам’янка на 2014-2015 роки 

 

З метою дотримання бюджетного законодавства, раціонального та ефективного 

використання бюджетних коштів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Внести доповнення до розділу ХІІІ «Джерела, обсяги фінансування та механізм 

реалізації Програми», Програми охорони навколишнього природного середовища 

на 2014-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від29 листопада 2013 року 

№1136, доповнивши наступним абзацем: «Фінансування заходів даної програми 

буде передбачено рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік з 

урахуванням змін.» 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів А. Заруцького. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього 

природного середовища (гол. І.Качанов). 

 

 

 

 

 

                  Міський голова                                        І.Крижановський 
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