
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕН-НЯ 

Про внесення змін до Міської програми 

yrpиманн!! та розвитку об'єктів житлово

комунального господарстаа на 2011 - 2015 роки, 
затаердженої рішенням Броварської міської ради 

від 03.02.2011 .NH27-06-06 

Розглянувши подання управління житлово - комунального господарства Броварської 

міської ради від 17.02.2012 року N2 02-116, враховуючи рекомеНдації поетійної комісії з питань 
соціально - економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з 
питань комунальної власності і приватизації, керуючись П.22 ст.26, ст.59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І. Внести зміни до Міської програми yrpимання та розвитку об'єктів житлово--комунального 
господарства на 2011 2015 роки, затвердженої рішенням Броварської міської ради від 03.02.2011 
N2I27-06-06, а саме: 
1.1. в розділ 2 «Утримання та ремонт житлового фонду» 

П.2.І. «Експертне обстеження ліфтів, термін експлуатації яких перевищив 25 років» читати в 
наступній редакції «Періодичний технічний огляд ліфтів»; 
- у п.2.І. «Періодичний технічний огляд ліфтів» по загальному фонду збільшити суму на «23,62» 
ТИС.грн.; 

- у п.п.2.6.2. «Капітальннй ремонт системи водовідведення» п.2.6. «Капітальний ремонт внутрішньо -
будинкових мереж жJб в тому числі проеl\.їНі роботи» по бюджету розвитку збільшити суму на «60,00» 
ТИС.грн.; 

- у п.п.2.6.3. «Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання» П.2.6. «Капітальний ремонт 

внутрішньо - будинкових мереж жJб в тому числі проектні роботи» по бюджету розвитку зменшити 
суму на «130,00» ТИС.грн.; 
- у п.п.2.6.4. «Капітальний ремонт холодиого водопостачання» п.2.6. «Капітальний ремонт внyrpішньо 
будинкових мереж жJб в тому числі проектні роботи» по бюджету розвитку збільшити суму на 

«70,00» ТИС.грн.; 
1.2. в розділ 4 «Утримання об'єктів благоустрою» 
- у п. 4.2. «КП «Служба Замовника» благоустрій міста» по спеціальному фонду збільшити суму на 
«100,00» тис. грн.; 
- п. 4.12. «Капітальний ремонт насосного обладиання по перекачуванню фунтових вод» чита:ш в 
наетупній редакції - «ПРlЩбання насосного обладиання для перекачування фунтових вод»; 
у п.4.15. «Захист зелених насаджень» розділу 4 «Утримання об'єктів благоустрою» по загальному 

фонду зменшити суму на «23,42» тис.грн.; 
1.3. в розділ 7 «Ремонт дорожнього покрипя вулиць міста» 
- у п.7.2. «Поточний, ямковий ремонт доріг» зменшити по спеціальному фонду суму на «500,00» 
ТИС.грн.; 

- у П.7.4. «Проектні роботи ДЛЯ калітального ремонту шляхопроводів» збільшити по бюджету розвитку 
суму на «100,00» ТИС.грн.; 
- у П.7.6. «Поточний ремонт тротуарів» збільшити по спеціальному фонду суму на «400,00» ТИС.грн.; 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально -
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і иін. 

Міський голова ІЯ. Сапожко 

М. Бровари 


