
г П~о затвердження міської програми 
капІТального ремонту житлового фонду 

на 2007 - 2011 роки 

РозглянувІІІИ подання управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради від 09.01.2007 N!! 02-03, з метою 
забезпечення безпечної та надійної експлуатації житлового фонду 
комунальної власноcri міста та більш ефективного використання 
кошriв міського бюджету, керуючись пунктом 22 ст. 26 Закону 
україни "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації поcriйної комісії з питань комунальної власноrn та 

приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити міську програму капітального ремонту житлового .. 
фонду на 2007-2011 роки ( далі - міська програма), що додаєrься. 

2. Управління житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради щорічно вносити пропозиції про ВКJПOчення заходів 
міської програми в проект бюджету на наступні роки окремим 

рядком. 

3. Фінансовому управлimпo Броварської міської ради проводити 
фінансування заходів міської програми в межах бюджетних 
призначень на фінансовий рік. . 

4. Конrpоль за виконанням даного РІШення покласти на 
заступника міського голови Голубовського г.п. 

\. 

МісьКИй голова 
В.О. Антоненко' 

. . ... . . ... .. 
. 'і" І ~ ':., " 



Подання: . 
_ начальник управлінНЯ житлОВО -
ко~альногогоcnодарства 

;t4---::-_--_ в.о. Mop~ 

Погоджено: 

- секретар ради 

- заступник міського ГОЛОВИ 

~ 

- начальник фінансового управління ~tadfr.M. ЗеленCЬD 

.. 
J 

- начальник юридичного Відділу 
, 7 

s::g І.Г. Лавер 

- начальник загального Відділу ~~~ __ Н.І. гнатюк 

- голова комісії з питань комунально·· 
. 1 

власноСТ1 та приватизації 

000389 



Затверджено 
рішення Броварської 
міської ради 

BїдtlJ:Ot 01- Nиtllf-ІС-Оf 

МІСЬКА ПРОГРАМА КАПІтАЛЬНОГО РЕМОНТУ 
ЖИТЛОВОГО ФОндУ НА 2007-2011 РОКИ 

• 1. 3аraJIЬИl положення: 

Міська програма капітального ремонту житлового фонду на 2007-
2011 роки ( далі - міська програма) розроблена на виконання Постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.01.06 N.045" Правила кориcryвання 
жилими приміщеннями", Постанови Кабінету Міністрів України від 
05.05.97 N!! 409 "Про забезпечення надійності безпечної експлуатації 
будівель, споруд та інженерних мереж" та Наказу Державного комітету 
україни з питань житлово-комунального господарства від 17.05.05 N!! 76. 

Головною метою міської програми є забезпечення надійності та 
безпечної експлуатації житлового фонду міста. 

Виконання зазначених заходів по капітальному ремонту 
житлового фонду дасть можливість продовжити термін безпечної 
експлуатЕщії ЖИТЛОВОГО фонду міста. . 
2. KOМIlJIeI<cВЇ заходи по проведеввю кam.тального ремонту 
житлового А!овду на 2007 -2011 роки 
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з. заключні положеНWI 

Фінансування заходів місЬКОЇ програми здійснювати в межах 
затверджених асиmyвань на бюджетний рік з таких джерел: 

- кошriв загального фонду бюджету міста; 

- цільового фонду бюджету міста; 
- кошriв інвесторів 

законодавством. 

та інших джерел, не заборонених 

управлimпo житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради щороку включати в бюджетні запити кошти (окремим 

рядком) на видатки, пов' ~~~~~Q~~ міської програми . 
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Міський голова в.о. Антоненко 



Подання: 

- нач8АЬНИК упра.вАіння ЖИТЛОВО -
КОМУН8АЬного господарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

в.о. морозова 



-

.. ... . 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киtвськоУ ОБЛАСn 

Управління житлово-комунального господарства 

'. С·"·· . . • с". •• .• 

07400, Кllівська обпаcn., м. Gровари, вул. Кнtacькa, 292, тІ. 6-04-13, т. 5-20-16 

Про розгляд питання на 

сесії міської ради 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

І • І 

;. Секретарю Броварської 
о!.О/() міської ради 

Сапожку І.в. 

ПОД А Н: J:J ·я 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради питання 

"Про затвердження міської програми капітального ремошу 

житлового фонду". 

Зповaroю, 

Начальник управління 

Cмanьxo 
6-04-13 

. '. - .. , 

.. .... ; . 

... ~ .... : .. 

В.О. Морозова 


	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105

