
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про внесення доповнень до Міської програми 

"Розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 
та забезпечення населення якісною питною ВОДОІО 

на 2007-201 О роки", затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 26.04.2007 

N!! 296-20-05 

Розглянувши клопотання начальника управління житлово-
комунального господарства Броварської міської ради (далі - УЖКГ) 
Морозової в.о. від 11.052007 N!!2-190, з метою забезпечення населення 
приватної забудови міста питною водою, враховуючи рекомендації . ..... . ... ... ... 
ПОСТІИНОl КОМІСll З питань комунальнО1 влаСНОСТІ та приватизацll, 

керуючись п. 22 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
У країні, міська рада 

вир і ш ил а: 

1. Доповнити Комплексні заходи міської програми ,,Розвитку 
водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення 
якісною питною водою на 2007 -2010 роки" пунктом 23 наступного . 
ЗМІСТУ: 

_ проектування та будівництво водопроводу по вул. Старотроїцька 
( кільцювання водопроводу) 

2. Визначити головним розпорядником коштів на цей захід - УЖКГ. 
3. Контроль за виконання ого рішення покласти на заступника 
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110дання: 

_ начальник управління житлово -
комунальногогоcnодарства l • 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киr 
ВСЬКОІОБЛАСП 

Управління ЖИТ ЛОВО-комун8Л 
ЬНого господарства 

-- 07400, КllівсьІСВ область м G 
, • роваРII, вуn. КllіВса.кв, 292, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від 11. 05. ~ '\)0=1 N!! СІ - І З о 
НaNg за -----
Про розгляд питання на 

сесії Броварської міської ради 

Міському голові 

Антоненку В.О,1.13 
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КЛОПОТАННЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Управлінням житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради з 2004 року проводяться роботи по проектуванню та 
будівництву магістрального водопроводу по вул. СтаротроЩька 
( кільцювання водопроводу). За цей період виготовлено проектно
кошторисну документацію та виконано будівельні роботи на суму 

257,0 тис. грн. для коригування проектно-кошrорисної дoкyмeнraцjї 
та завершення будівництва водопроводу прошу Вас винести на 
розгляд Броварської міської ради проект рішення "Про внесення 
Доповнень до міської програми "Розвитку водопровідно
каналізаційного господарства та забезпечення населення якісною 
ПИТНою водою на 2007 -2010 роки" 

3 Повагою, 
Начальник управління 
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В.О. Морозова 
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