
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Міської програми 

утримання та розвитку об' єктів житлово -
комунального господарства на 2011 - 2015 роки, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 03.02.2011 NQ127-06-06 

Розглянувши подання управління житлово - комунального господарства 

Броварської міської ради від 25.06.2012 року NQ 02-451, 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 ст.26, ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести 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 N2127-06-06, а саме: 
1.1 в розділ 2 «Утримання та ремонт житлового фонду» 
- додати П.2.9 « Капітальний ремонт каналізаційного колектору»; 
у п. 2.9 «Капітальний ремонт каналізаційного колектору» по цільовому фонду 
збільшити суму на «131,0» ТИС.грн. 
1.2. в розділі 4 «Подвір'я» 
- п. 3.2. «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних між будинкових 

ПРОІЗДIВ та тротуарів» читати в наступнlИ редакції - «Поточний ремонт 
внутрішньо квартальних між будинкових проїздів та тротуарів»; 

- у п. 3.2. «Поточний ремонт внутрішньо квартальних між будинкових проїздів 
та тротуарів» по спеціальному фонду збільшити суму на «350,00» ТИС.грн.; 
- п. 3.4. «Заміна покажчиків вулиць та будинків» читати в наступній редакції
«Придбання, заміна покажчиків вулиць та будинків»; 

- у п. 3.4. «Придбання, заміна покажчиків вулиць та будинків» по цільовому 
фонду збільшити суму на «55,00» ТИС.грн.; 
1.3. в розділі 4 «Утримання об'єктів благоустрою» 
- додати п.4.17. «Поточний ремонт МАФів на території кладовищ м. Броварю) 
- у п. 4.3. «Утримання кладовищ» по цільовому фонду збільшити суму на 
«25,00» ТИС.грн.; 
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- у п. 4.4. «Охорона кладовищ» по цільовому фонду збільшити суму на 
«25,00» ТИС.грн.; 
- у п. 4.17. «Поточний ремонт МАФів на території кладовищ м. Броварю) по 
цільовому фонду збільшити суму на «20,00» ТИС.грн.; 
1.4. в розділі 5 «Організація робіт по безпеці дорожнього руху» 
- у П.5.5. «Встановлення дорожніх знаків» по цільовому фонду збільшити суму 
на «20,00» ТИС.грн.; 

у п.5.7. «Заміна пристроїв примусового зниження швидкості» по 
спеціальному фонду зменшити суму на «6,10» тис.грн.; 
1.5. в розділ 7 «Ремонт дорожнього покриття вулиць міста» 
- у п. 7.2. «Поточний, ямковий ремонт доріг» по спеціальному фонду збільшити 
суму на «76,00» ТИС.грн.; 
- у п. 7.6. «Поточний ремонт тротуарів» по спеціальному фонду збільшити 
суму на «30,1» ТИС.грн.; 
1.6. в розділ 8 «Перспективний розвиток інженерних мереж» 
- у п. 8.3. «Будівництво зовнішньої мережі водопостачання по вул. 
Таращанська» по бюджету розвитку зменшити суму на «100,00» ТИС.грн.; 
- у п. 8.4. «Капітальний ремонт водопроводу вул. Кугузова » по бюджету 
розвитку зменшити суму на «100,00» ТИС.грн.; 
1.7. в розділі 10 «Оснащення ж/б засобами обліку» 
- у П.І0.1. «Розроблення проектів, оснащення ж/б засобами обліку та 

регулювання споживання води та теплової енергії» по цільовому фонду 

зменшити суму на «226,00» 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 І.В. Сапожко 

м. Бровари 
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