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РІШЕННЯ

г

l

Про затвердження Міської програми
будівництва та реконструкції громадських
туалетів на

2007 - 2008 роки

Розглянувши поданНJJ управлінНJJ житлово-комунального господарства

Броварської міської ради від 12.07.2007 N!! 02-304 з метою здійснення заходів
по забезпеченню чистоти і порядку в місті, керуючись пунктом

22
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26
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-

та

реконструкції

Міська програма), що

додається.

2.

Відділу капітального будівництва щорічно вносити пропозиції про
включення заходів Міської програми в проект бюджету на наступні
роки окремим рядком.
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управлінню

фінансуванНJJ
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фінансовий рік.
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будівництва
Броварської
міської
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виконаННJ1 заходів Міської програми із

залученням підрядних організацій.
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комунальної власності та приватизації.

Секретар ради

І.В. Сапожко
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МІСЬКА ПРОГРАМА

БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРуІЩІI ГРОМАДСЬКИХ
ТУАЛЕТІВ НА 2007 - 2008 РОКИ
1. Загальні положення:
Міська програма будівництва та реконструкції громадських
туалeriв на 2007-2008 роки ( далі - Міська програма) розроблена
відповідно до законів України
природного

середовища",

"Про охорону навколишнього

"Про

забезпечення

санітарного
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епідемічного благополуччя населення", інших нормативно-правових
актів україни.

Головною метою Міської програми є забезпечення чистоти і
порядку в місті.

Виконання зазначених заходів дасть можливість забезпечити
населеmпo ~cтa необхідні санітарно-гігієнічні вимоги.
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Міському голові
Антоненку в.о.

Про розгляд питання

затвердження "Міської
програми будівництва

громадських туалетів
на 2007-2008 роки" на сесії
Броварської міської ради
ПОДАННЯ

Шановний Вікторе ОлександровИЧУ !

Прошу Вас винеСТИ на розгляд Броварської міської ради пllТ8ННJl "Про
затвердження МісьКОї програми будівництва громадських тувлетів на 20072008 роки" на сесії Броварської міської ради.

з повагою

в.о. Морозова

Начальник управлінНJI

Нагорна
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