
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Міської програми 

будівництва та реконструкції громадських 
туалетів на 2007 - 2008 роки 

l 

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 статті 26 
Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJJ в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, міська рада . 
вир І Ш И Л а: 

1. Затвердити Міську програму будівництва та реконструкції 
громадських туалетів на 2007-2008 роки (далі - Міська програма), що 

додається. 

2. Відділу капітального будівництва щорічно вносити пропозиції про 
включення заходів Міської програми в проект бюджету на наступні 

роки окремим рядком. 

3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансуванНJJ заходів Міської програми в межах призначень на 

фінансовий рік. 
4. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 

забезпечити своєчасне виконаННJ1 заходів Міської програми із 
залученням підрядних організацій. . 

5. Контроль за виконанНJJМ даного Рlшен~ покла~~ на заступника 

міського голови В.В. Руденка та ПОСТІИНУ КОМІСІЮ з питань 

комунальної власності та приватизації. 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 



Подання: 

- начальник управління житлово
комунального господарства 

погоДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- заступник міського голови 

_--=-;Щ/_--:;_.-_- в.о. Морозова 

г.п. Голубовський 

-~!д-I,-IН--*~- В.В. Руденко 

- в. о. начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст . А.В. Баба-Мірзоєва 

~Г'~ ~~ Н4- ~ 
. ~Щ ..yk-~~~~ 

- начальник фінансовог раШііі'їііІ~.м. Зеленська 

- начальник відділу 
капітального будівництва .....ч,.:.&IW-----__ М.М. ЖданОВСЬJG! 

- начальник загального відділу "......, ~ Н.І. Гнатюк 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації _______ М.А. Пелих 

000542 



N! 

Проект 

Затверджено 
Рішення Броварської 
міської ради 
від'}/. O~()~ NиJ9l)-Jp-D.Г 

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 "Про охорону навколишнього 
природного середовища", "Про забезпечення санітарного та 
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. 

2. КОМn.A.єксні заход" міської програм" буді8н"чт8а та 
. д '8 2007 2008 реконcmРУКЦІ.і" грома ськ,а туалет, на - рок" 

Головний Обсиги 

пІп Найменування заходів розпоряд- ФінансуваtlШI, Місцн будівництва 

1 

2 

.. , IIИК тис. rpll. 
кошriв 

2007 2008 2007 2008 

Проепно-виwyкyвanьні ВКБ 50,0 45,0 

роботи 1JlUI будіВlUщпа та Парк 

реконструкціі громадських "Перемоги" Район 

туалетів (вартісп. визначаt"I'ЬCЯ "Розвилка" 

завдаШIJIМ на проеК'І)'ВaнtlJl та Парк 

"Приозерний" 'n!XIlіЧШIМИ вимогами) 
Будівництво та реконструкціи ВКБ 300,0 300,0 

громадських туалетів (вартість 
визначаЄТЬCJI проепно-

КОПnUРИClIОIО документаціЄIО) . 
з. ЗаtcllЮЧН' положення 

Ф. анни заходів Міської програми здійcmoвати в межах 
1Нансув . 

б етний р1К з таких Д)Керел' затверджених асигнувань на ю~. . 
_ коштів загального фонду бюджету МІста; 
_ цільового фонду бюджету міста; 
- коштів інвесторів .,. а J .а 

~ О' "с' 
Д)Керел, не заборонених 

законодавством. • '". о ~ =1= 
_"Ао, .. ,..,. .. " У, ороку включати в 

Ві,ццілу капіталь QJ ом) на видатки, пов' язані з 
бюджетНі запити ко о 

виКонанням Міськоі 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 
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110Дання: 

- начальник управління житлово
комунального господарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

~.- в.о. Морозова 

+--~ г.п. Гоnyбовський 



-

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА 1СИІвськоІ оБЛАСТІ 

Управління житлов o-комунаJlLНОГО господарства 

,11. ровари, вул. Киівська, 292, т/ф 6-04-13. т. 5-20-16 07400,~івс.као6nаCТL Б 

Від /J. 0и.ОО7 Ng OJ-зо'! Ао.' '. у.1 
на Ng за _ ,/..0 tj V efi-"I l ~ 

А_ І Lf)"~ , ІР c.~ _ -і"" ~ 0'1-
~" rt 1/1-

Про розгляд питання 

затвердження "Міської 
програми будівництва 
громадських туалетів 
на 2007-2008 роки" на сесії 
Броварської міської ради 

7 и Міському голові 
Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 

Шановний Вікторе ОлександровИЧУ ! 

Прошу Вас винеСТИ на розгляд Броварської міської ради пllТ8ННJl "Про 
затвердження МісьКОї програми будівництва громадських тувлетів на 2007-
2008 роки" на сесії Броварської міської ради. 

з повагою 
Начальник управлінНJI 

Нагорна 

6-04-13 

в.о. Морозова 

--'-------
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