
РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін да 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 

Розглянувши подання управління житлово - комунального господарства 
Броварської міської ради від 21.07.2011року №02-434, 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 п22 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 03.02^011 №127-06-06: 
1.1. у п32. «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних між будинкових 
проїздів та тротуарів» розділу 3 «Благоустрій подвір»я» по цільовому фонду 
зменшити суму иа «200,00» тислрн; 
1.2. у п.4.26. «Встановлення нових МАФ» розділу 4 «Утримання об»єкгів 
благоустрою» по цільовому фонду зменшити суму на «150,00» тислрн.; 
13. у п. 6.17. «Встановлення зупинок» розділу 6 «Організація робіт по безпеці 
дорожнього руху» по цільовому фонду зменшити суму на «150,00» тислрн.; 
1.4. у п.7.1. «Проектування та капітальний ремонт вулиць» розділу 7 
«Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг» по 
цільовому фонду зменшити суму на «125,00» тислрн.; 
1.5. у п.7.7. «Улаипування заїзних кишень на зупинках транспортних засобів» 
розділу 7 «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних 
доріг» по цільовому фонду зменшити суму на «200,00» тислрн.; 
1.6. у п. 22. «Капітальний ремонт та модернізація ліфтів» розділу 2 
«Утримання та ремонт житлового фонду» читати в наступні редакції: 
«Капітальний ремонт, модернізація в тому числі проектні роботи та поточний 
ремонт ліфтів»; 
1.7. у п. 12. «Капітальний ремонт, модернізація в тому числі проектні роботи 
та поточний ремонт ліфтів» розділу 2 «Утримання та ремонт житлового 
фонду» по цільовому фонду збільшити сумуяа «495,00» тислрн.; 
1.8. у п. 4.14. «Доставка до моргу»» розділу 4 «Утримання об'єктів 
благоустрою» по цільовому фонду збільшити суму на «13,00» тислрн.; 
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1.9. у пл. 4.16. «Відлов бездоглядних тварин» розділу 4 «Утримання об'єктів 
благоустрою» доповнити словами:«.... та стерилізація»; 
ЇЛО. у плі. 4.16. «Відлов бездрглядних тварин та стерилізація» розділу 4 
«Утримання об'єктів благоустрою» по цільовому фонду збільшити суму на 
«50,00» тислрн; 
1.11. у п. 4.19. «Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення» розділу 4 
«Утримання об'єктів благоустрою» по цільовому фонду збільшити суму на 
«12,00» тис лрн.; 
1.12. у п. 422. «Святкове оформлення міста» розділу 4 «Утримання об'єктів 
благоустрою» по цільовому фонду збільшити суму на «85,00» тис.грн; 
1.13. у п. 6.15. «Обслуговування шляхопроводів» розділу 6 «Організація робіт 
по безпеці дорожнього руху» по цільовому фоцду збільшити на суму «15,00» 
тислрн.; 
1.14. у п. 7.6. «Улаштуванню пішохідних доріжок напроти пішохідних 
переходів» розділу 7 «Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання 
автомобільних доріг» читати в наступні редакції «Улаштування пішохідних 
доріжок, тротуарів в тому числі проектні роботи»; 
1.15. у п. 7.6. «Улашіування пішохідних доріжок, тротуарів в тому числі 
проектні роботи» розділу 7 «Будівництво, реконструкція, ремонт та 
утримання автомобільних доріг» по цільовому фонду збільшити суму на 
«155,00» тислрн.; 
1.16. у п.8.1. «Будівництво водопроводу по вулицям Старотрощька, 
Р Люксембург, Чернишевського, Папаніна в м. Бровари Київської області» 
розділу 8 «Перспективний розвиток інженерних мереж» по бюджету розвитку 
зменшити суму на «100,00» тислрк; 
1.17. у п.п.4.1.1. «Утримання доріг» п.4.1 .«Утримання вулиць міста» розділу 4 
«Утримання об'єктів благоустрою» по спеціальному фонду збільшити суму на 
«100,00» тислрн.; е 
1.18. у п. 6.19. «Заміна лежачих поліцейських» розділу 6 «Організація робіт по 
безпеці дорожнього руху» по спеціальному фонду збільшити суму на «50,00» 
тислрн.; 
1.19. у п.4.5. «Підтоплення» розділу 4 «Утримання об'єктів благоустрою» по 
загальному фонду збільшити суму на «22,469» тислрн~ 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
і цін. 

Міський голова LB. Сапажко 

м. Бровари 


