
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до "Міської програми 

реконструкції ~и:лового фонду на 2006 - 2010 РОК"1 
затверджеНОI РІшенням Броварської міської ради 

від 23.03.06 N!! 974-46-04 

Розглянувши подання генерального директора комунального 
підприємства "Служба замовника" Ковриги П.l. від 21.05.2007 N~ 04-652 з 
метоІО проведення реконструкції житлового фонду, враховуІОЧИ рекомендації 

постійної комісії з питань I(ОМУНальної власності та приватизації, керуІОЧИСЬ 
пунктом 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в п. 1 Комплексних заходів "Міської програми 
реконструкції житлового фонду на 2006 - 2010 роки", затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 23.03.06 N!! 974-46-04, 
виклавши п. 1 в новій редакції: 
_ проектування, реконструкція, технічне переоснащення, модернізація 
або заміна ліфтів, термін експлуатації яких перевищив 25 років 
(перелік робіт та їх вартість визначається експертним висновком). 

2. Визначити головним розпорядником коштів - управління житлово
комунального господарства. 

3. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 Комплексних заходів 
"Міської програми реконструкції житлового фонду на 2006 - 20] О 
роки", затвердженої рішенням Броварської міської ради від 23.03.06 N!! 

974-46-04. 
4. покласти на заступника 

Міський голова 
в.о. Антоненко 

.' . . 

ЗАТ .&poeopr:I.1t8 фYlf1llJНlf":ЮО5 Р. З""'. Nl155-2OlЮ 



ПОДАННЯ: 

Генеральний диреІСТОР 
КП "Служба замовника" 

ПОГОД>КЕНО : 

- сеІсретар місьІСОЇ ради 

- заступник міського голови 

. 
- начальник упраВЛ1ННЯ 
житлово-комунального 

господарства 

- начальник фінансового управління 

.1. KOBPllra 

~fN-_____ І .В . СапоіККО 

___ ~~~ Г.П. ГолуБОВСІ 

. .' 

- начальник юридичного відділу С"с:і2і'.г. Лавер 

началь . . ~=~. Н.І. ГнаТЮК - ник загального ВІДДІЛУ ~ , 

- голова постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації 

000587 

---_.!..-.-М.А. ПеЛИХ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 1\1. БРОВОРІІ, вул. I(УТУЗ0ВО, 2 тел. 5-02-26, фОКС 5-02-26 

"Про внесення змін до "Міської програми 
реконструкції житлового фонду на 

2006-2010 роки"" 

. іському голові 
AHTOlfeHKY В.О. 

ШаНОВНllЙ Вікторе Олександровичу! 

Відповідно до "Міської програми реконструкції житлового фонду на 
2006-2010 роки" комунальне підприємство "Служба замовника" буде 
проводити роботу по виготовленню проектно-кошторисної документації і 
виконувати технічне переоснащення та модернізацію ліфтів, термін 
експлуатації яких перевищив 25 років. 

Враховуючи той факт, що вищевказаноlО програмою не передбачені 
витрати по виготовленню зазначеної документації, прошу винести питання 
про внесення відповідних змін до "Міської програми реконструкції 
житлового фонду на 2006-2010 роки" рішення на розгляд чергової сесії 
Броварської міськоі ради. 

3 повагою, 
генеральний директор 

кп "Служба замовника" 

8ик.: Майбродська Л.М. 
т.5-02-28 

П.І.Коврига 
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