
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИї 
вськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г 
Про вн~еШiS1 д?повнення: до Програми 

. запо61rання mдтoШІеННІО територій 
~cтa Брова~и на 2004-2010 роки, затвердженоІ 
РІШенням МІськоl Ради від 25.13.03 N! 371-19-24 

Розгл.янувmи подання управління жит.лово-комунальноro 
rocподарства БроварськоІ міськоІ Ради від 18.05.06 N! 441 щодо 
внесення доповнення до міськоl Програми запобігання підтоІШеюпо 

orepитoрій міста Бровари з визначенюrм: джерела фінансування З 
надходжень, які формуються у порядку відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісоrocподарськоro виробництва, вїдповjдно 

до ст. 209 Земельного Кодексу УкраІни, роз'яснення: Держкомзему 
Украіни від 23.04.96 N9 720/07 "Про функціонування ві;аділіВ 
технічного Нarлядy та перелі:к робіт з охорони земель", ІСеруючись п.22 
ст. 26 3ахону УкраІни "Про місцеве самоврядування В Y~aIнi", 
враховуючи рекомендацj)О посriйноl комісії з ~ о C?Ц1~HO
екоНомічного та культурного рОЗВИТКУ, бюджету, фінанСІв 1 Ц1Н, МІська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

v ксні заходи запобiraинsI 
1. Доповнити розділ п 1І1'о:мпле 2004-2010 роки" 

о • .. міста Бровари на 
mдтoШІевmo ~РІИ. ІШeНlПо територій міста Бровари 
Програми запобiraШIЯ mдтo іІ imенням міСЬІСоІ ради від 
на 2004-2010 роки, затверджено р бiraнНSI підтомешпо 
25.12.03 N! 377-19-24 "Про ПРОГР~;ПрО оки", пунктом N! 19 
територіІ міста Бровари на 20 
наступного змісту: 
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Зміст заходів 

11 

:19 БудіВНИЦТВО коммексу 

riдротехнічних споруд Д1UI 

захисту земель від 

підтоrmення у "старій 
• • І' 

чаСТИНІ М1ста та в р-н вул. 

Грушевського 

МіСЬКИЙ голова 

~.Броваnи 
8'~ ~.tmp. 

Рік 
вико 

Нан 

ня 

2006 
-
2007 

Обсяги 
фіНансування, тис. 

.ГРН. Викон 
3 3 Іивес авець 

обпа • 
Мlсько ТОРСЬ 

СНОГО ГО І<і 
бюд бюдже 
жету ту копrr 

и 

- 1500.0 400.0 Відділ 
• 

кamтa 

льного 

будівн 
ицтва 

ПОI(J1асти на 

В.О. Aиroненко 



Подання: 1 .. начальник управліНИJI житлово-комунального ~ ,.... І 
господарства В.О. МОРОЗОВСі 

погоджено: 

.. заступник міського голови __ ~Г.П. Голубовськи 

- начальник фінансового управління 

, 
j 

.. начальник юридичного відділу 
С С::-' 

___ C::f6_=-_ І.Г. Лавер 

оо нач8ЛЬНИІ( загального відділу ~ __ Н.І,гнатюк 

.. голова комісії з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін Л.Б.Булка 
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