
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ&СЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І ШБ Н НЯ 

Про внесення змін до Міської програми 
утримання та розвитку об'єктів житлово -

комунального господарства на 2011 - 2015 роки, 
затвердженої рішенням Броварської м іської ради 

від 03.02.2011 №127-06-06 

Розглянувши подання управління житлово - комунального господарства 
Броварської міської ради від 20.06.2011року №02-359, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально - економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань 
комунальної власності і приватизації, керуючись п.22 ст26, ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до Міської програми утримання та розвитку об'єктів 
житлово-комунального господарства на 2011 - 2015 роки, затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 №127-06-06: 
1.1. у п. 2.2. «Капітальний ремонт та модернізація ліфтів» розділу 2 
«Утримання та ремонт житлового фонду» по спеціальному фонду збільшити 
на суму «295,00» тисхрн.; 
1.2. у п. 2.4. «Капітальний ремонт м'яких покрівель ж/б» розділу 2 
«Утримання та ремонт житлового фонду» по спеціальному фонду зменшити 
на суму «295,00» тисхрн.; 
1.3. у п.п. 2.5.3. «Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання» 
п.2.5. «Капітальний ремонт внутрішньо - будинкових мереж ж/б» розділу 2 
«Утримання та ремонт житлового фонду» по спеціальному фонду збільшити 
на суму «300,00» тисхрн.; 
1.4. у п.4.1. «Утримання вулиць міста» розділу 4 «Утримання об'єктів 
благоустрою» по загальному фонду збільшити суму на «222,00» тис.грн.; 1.7. 
1.5. у а 4.19. «Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення» розділу 4 
«Утримання об'єктів благоустрою» по загальному фонду збільшити на суму 
«4,00» тисхрн.; 
1.6. у п. 4.22. «Святкове оформлення міста» розділу 4 «Утримання об'єктів 
благоустрою» по загальному фонду зменшити на суму «110,10» тисхрн; 
1.7. у п. 4.38. «Наповнення водою штучного озера в парку «Перемога» розділу 
4 «Утримання об'єктів благоустрою» по загальному фонду зменшити на суму 
«4,00» тисхрн.; 
1.8. у п. 5.1. «Догляд за озелененням та декоративними насадженнями міста» 
розділу 5 « Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства» по 
загальному фонду збільшити на суму «500,00» тисхрн; 
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1.9. у п. 6.10. Встановлення дорожніх знаків» розділу 6 «Організація робіт по 
безпеці дорожнього руху» по загальному фонду зменшити суму на «11,90» 
тнстрн.; 
1.10. у п. 6.21. «Ремонт колесовідбійників» розділу 6 «Організація робіт по 
безпеці дорожнього руху» по загальному фонду зменшити суму на «100,00» 
тисхрн.; 
1.11. у п. 8.1. «Будівництво водопроводу по вулицям Старотроїцька, 
РЛюксембург, Чернишевського, Папаніна в м. Бровари Київської області» 
розділу 8 «Перспективний розвиток інженерних мереж» по спеціальному 
фонду зменшити на суму «300,00» тис.грн. 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
і цін. 

Міський голова ЦВ. Сапожко 

м. Бровфи 


