
БРОВАРСІ,КА МІСЬІ<А РАДА І<иУвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про порушення клопотання перед 
Ки!вською обласною радою про 
ЗМІНУ форми власності комунального 
підприємства водопровідно -
каналізаційного господарства 

з метою забезпечення безперебійної, безаварійної роботи та надання 
якісних послуг з водопостачання та водовідведення, для здійснення більш 
оперативного керування комунальним підприємство водопровідно

каналізаційного господарства ( далі - КП ВКГ) та доцільного вкладання 
бюджетних коштів у розвиток КП ВКГ, керуючись ст. 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в У країні", врахОВУIОЧИ рекомендації 
постійної депутатської комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, міська рада 
вир і ш и л а: 

1. Порушити клопотання перед Київською обласною радою про зміну форми 
власності КП ВКГ, тобто передачу з обласної комунальної власності до 
власності територіальної громади міста Бровари. . . 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську КОМІСІЮ 
з питань комунальної власності та прива:rизації. 

Секретар ради І.В. Сапожко 



Подання: 
_ начальник управління житлово -
комунальноroгосподарства 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник заraльного відділу 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 
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І.Г.Лавер 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвськоr ОБЛАСТІ 

УправліllllR жІlтлово-коаlуllвлы�огоo господарства 

• \І. ponapll, пул. К'IIІnсIoІСІІ, 292, т/ф 6-1).8..13, т. 5-20..16 

Від І§. /',,/ Ц)P~ Н!! IJ,/ -.5-1-

На К!! за оо 1. tJ М.·с . 
(l ~O JI. ~ Антоненку в.о. 
~ ьКомуronОВI 

~ rt· r r OJ.. ~КРетарю міськоУ ради 
tJ,.P -1.) tt!"апожку І.В. 

Про розгляд проекту рішення 

на сесії Броварської міської ради 

КЛОПОТАННЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

На теперішній час в місті Бровари склалась складна ситуація з 
утриманням об'єктів водопостачання та BoдoBiдBeдeHНR. для забезпеченНR 
подальшої безперебійної та безаварійної роботи, ДЛJI здійсненНJI більш 
оперативного керування комунальним підприємством водопровідно
каналізаційного господарства ( далі - кп ВКГ) та доцільного вкладанНJI 
коштів міського бюджету у перспективний розвиток підприємства пр,?wy 
Вас винести на РОЗГJUJд Броварської міськоі ради питання ,Дро поруwенНJI 
lCJIопоТ8НWl перед Київською обласною радою про зміну форми власності 
КІ1ВКГ". . 

3поваroю , 
Начальник управління в.о. Морозова 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоJ ОБЛ "'СП 

Управліннн ЖIIТЛОВО-КОJ\IУllального господарства 

07400, КиТве.1С1 облlСТЬ, 1'1. IiРОВIР", вул. К"ТВС.ІСІ, 2'2, т/ф 6-04.13, т. 5-20-16 

Від OG. 01. (2,Wg ОI-'10 Міському гоnові 
На Н!! за_ . c.J/'n :t ,в. Антоненку В О 

,., :v!..LO 11 ,т-л' - • • 
~ ~ ~ ,'. p.(J. 

J'jkJ ~ eP~( С~кр~~рю Броварської 
f7'1~VI(.. r , МIСЬКОIРади 
~2 Сапожку І.В. 

Про розгJIJIД TaнНJI на сес'" 
Броварської міської рад О ~ . orJ. о ~ . 

ПОДАННЯ 

Прошу Вас винести на розгЛJIД Броварської міської ради IIИТВННJI: 
v 1. «Про затвердження Міської програми капітального, поточного, v 

JlМКOBOГO ремонтів дорожнього покриття вулиць на 2007-2011 
роКИ»; 

v2. «Про затвердження Міської програми енергозбереження" 
Ko~anЬHOГO господарства <<Броваритепnоенергомережm) на 2007 
рho); v 

\ІЗ. «Про безоплатну передачу громадинам міста газового обnвднaнвJl); 

J
4 «Про затвердження Міської програми розвитку водопров~о- J 

каналізаційного господарства та забезпечення населення МІста 

шсною ПИТНОЮ водою на 2007 рік». 

Зповaroю 
Заступник начальника упрaвniвнЯ 

А.п. CMВnЬKo 
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II 
УКРАIItА 

ICIIIDCЬКA ОМАСИА ДEl'ЖADIIА AДМIIIICl'PAЦUI 
ynРАDЛIIIIU1 ЖlПЛООQ.КОМYlWlLIІОro rocnОдAPc11JА 

-
KOМYНAJIЬНE ПІДПРИЄМСТВО 

ВОДОПРОВІДНО-КAНAJD3АЦІЙНОГО 
ГОСПОДАРСТВА 11. БРОВАРИ 
JдСlmlФікаціRllиR код 03346455 

07400, r.1.БроваРII,КlIЇВСЬКОЇ обл ., вул. КарбllШСва В 
1'CJI. 5-35-36 , 5-35-37 , факс 5-35-36 
р/р 2600200 І В9300 І Броварська філі. 

АТ "У'кріllбаIIК" МФО 321 ВОВ 

На Не від" 
~---- ----------" 

І-про "Міську nporpaмy .... " 

Комунальне підприємство 

Секретарю БроварськоІ 
міськоІ ради 

СапО8Хо Х.В. 

водопровідно-каналізаційного 

господарства м . Бровари просить Вас не виносити на чергову 

сесію БроварськоІ міськоІ ради затвердження "МіськаІ 

програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

та забезпечення населення якісною питною водою на 2007 рік", 

в ЗВ"язку З тим, що дана "Міська програма ... " не була 

Схвалена рішенням виконкому 13 лютого 2007року. 

3 повагою 
Начальник кп ВКГ М.Ю.Чипаченхо 
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