Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
22.02.2018 р. №02-03/22
Про видалення зелених
насаджень на території
Пустомитівської міської ради
Розглянувши акти обстеження зелених насаджень, на підставі Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1045 від
01.08.2006р., керуючись ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Пустомитівської ради

вирішив:
1. Видалити чотири осики, які знаходяться за адресою: вул. Михайла
Грушевського, м. Пустомити, на території парку - пам’ятки садово –
паркового мистецтва «Парк - ХІХ ст.» (відповідно до Акту обстеження
зелених насаджень, що підлягають видаленню від 17.02.2018 року).
2. Видалити два ясени, які знаходяться за адресою: вул. Львівська, 10, с. Наварія
(відповідно до Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню від 17.02.2018 року).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста І-ої
категорії (еколога) Пустомитівської міської ради – Н. Мовчан.

Міський голова

Олег Серняк

Пустомитівська міська рада
Пустомитівського району Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
22.02.2018 р. №02-03/23
Про внесення змін до
бюджету міської ради
У зв’язку з початком проведення реставраційних робіт у міському паркупам’ятці садово-паркового мистецтва ХІХ ст., на підставі доповідної записки
спеціаліста І категорії (еколога) Пустомитівської міської ради Мовчан Н. В. від
21.02.2018р., керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» виконавчий комітет Пустомитівської міської ради

вирішив:
1. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету міської
ради на 2018 рік за КТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою
населених пунктів»:
- зменшити бюджетні асигнування за КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму
156 750,00 грн.;
- збільшити бюджетні асигнування за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» на суму 156 750,00 грн..
2. Бухгалтерській службі міської ради внести зміни до річного та помісячного
розпису видатків бюджету міської ради на 2018 рік.
3. Дане рішення затвердити на черговій сесії Пустомитівської міської ради.

Міський голова

Олег Серняк

