
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету від 
01.03.2019 № 210 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 “Про 
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів“, враховуючи листа департаменту містобудування від 09.04.2019                         
№ 4-24-319, виконавчий комітет вирішив: 

1. Погодити зміни до рішення виконавчого комітету від 01.03.2019 № 210 
“Про погодження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету м. Львова у 2019 році, та 
проекту річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з 
міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році“, 
виклавши пункт 18 додатка 2 у новій редакції: 
 

№ 
з/п 

Назва  
заходу 

Виконавець Головний 
розпорядник 

коштів 

План 
фінансування 

(грн.) 

Підстава 

18. Капітальний 
ремонт 
парку-пам’ятки 
садово-паркового 
мистецтва 
місцевого 
значення 
“Залізна вода“ 

Переможець 
процедури 
закупівлі 

Департамент 
містобудування 

500 000 Пункт 7 
переліку 

2. Схвалити зміни до розподілу видатків міського бюджету м. Львова на 
2019 рік згідно з додатком. 

3. Департаменту містобудування подати на розгляд міської ради проект 
ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 11.03.2019 № 4731 “Про 
затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за 
рахунок коштів загального фонду міського бюджету м. Львова у 2019 році, та 
річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського 
фонду охорони навколишнього природного середовища у 2019 році“. 

Відповідальний: директор департаменту 
містобудування. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з містобудування. 

 
Львівський міський голова      А. Садовий 

 



(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Департамент містобудування 0 0 0 0 0 0 0 -500 000 0 0 500 000 0

0210000 Департамент містобудування

0218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0 0 0 0 0 0 0 -500 000 0 0 500 000 0

Всього 0 0 0 0 0 0 0 -500 000 0 0 500 000 0

Керуючий справами виконкому М. Литвинюк

      Візи:

Директор департаменту фінансової політики О. Іщук

В. о. заступника директора департаменту

фінансової політики - начальника управління фінансів Л. Римар

                    Додаток

рішенням виконкому

від ______________ № _______

Зміни до розподілу видатків міського бюджету м. Львова на 2019 рік

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Всього видатки 

розвитку

Всього

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

          Схвалено

видатки 

споживання

з них

оплата 

праці

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них видатки 

розвитку
комунальні 

послуги та 

енергоносії
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