
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до Положення про управління 
житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради від 06.042011 № 189, керуючись ст. 17, п.4 ст. 54, 
ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до Положення про управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради, затвердженого рішенням Броварської 
міської ради від 18.032010 № 1448-80-05: 

1.1. пункт 1.4. статті 1 "Загальні положення" викласти у наступній 
редакції: 

"УЖКГ БМР утримується за рахунок коштів міського бюджету. 
Структура і загальна чисельність працівників упрашііння затверджується 

Броварською міською радою за пропозицією міського голови. 
Видатки на утримання управління, в тому числі на оплату праці його 

працівників, затверджуються у бюджеті м-Бровари на відповідний рік. 
Штатний розпис УЖКГ БМР в межах граничної чисельності 

затверджується міським головою."; 

1.2. доповнити пункт 1.6. статті 1 "Загальні положення" абзацем 
наступного змісту: 

"Юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вулиця 
Гагаріна, будинок 15."; 

1.3. пункт 3.19. статті З "УЖКГ БМР відповідно до покладених на нього 
завдань:" після слова "проектів" доповнити словом "нормаливно-правових,"; 

1.4. у пункті 3.24. статті З "УЖКГ БМР відповідно до покладених на 
нього завдань:" слово "фінансову" заміниш на слово "фінансово-
господарську"; 
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1.5. у статті З "УЖКГ БМР відповідно до покладених на нього завдань:" 
пункт 3.26. викласти у наступній редакції: 

"складає протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені: 
ст. 150 КУпАП Порушення правил користування жилими будинками і 

жилими приміщеннями"; 
ст. 152 КУпАП "Порушення правил благоустрою території міст та інших 

населених пунктів;"; 

1.6. статтю 6 "Начальник УЖКГ БМР:" доповнити новим пунктом 6.14. 
наступного змісту: 

"розробляє проект нормативно-правових, регуляторних актів 
Броварської міської ради, її виконавчого комітету з питань, що належать до 
компетенції УЖКГ БМР;", 

у зв'язку з цим пункт 6.14. слід вважати пунктом 6.15. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань комунальної власності та приватизації 

Міський голова І.В.Сапожко 


