
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Пр~ доповнення до міської програми 
"КаПІТального ремонту Житлового фонду 

на 2007-2011 роки", 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 25.01.2007 N!! 214-16-05 

Розглянувши пропозиції депутатів Броварської міської ради щодо 
необхідності проведення заміни поштових скриньок в житлових будинках та 
заслухавши інформацію виконуючої обов'язки начальника управління 
житлово-комунального господарства Броварської міської ради - заступника 

начальника управління Смалько А.П., керуючись п. 22 ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в У країні", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

N!! 
пІп 

5 

вирішила: 

1. Внести доповненНя до міської програми на 2007-2011 роки", 
затвердженої рішенням Броварської міськ?ї ради від 25.01.2~07 
N!! 214-16-05 доповнивши таблицю РОЗДІЛУ 2: "КомплеКСНІ заходи по 
проведенню ~апітального ремонту житлового фонду на 2007-2011роки" 
пунктом 5 наступного змісту: 

Наііменування заходів Головниіі 
розпорядн. 

коштів ... -. \ '.... \ 

Заміна поw+ових скриньок ужкг 

в житлових будинках 

Обсяги фінансування тис. грн. 

2007 2008 2009 2010 2011 

180,0 50,0 

покласти на заступника 

І.В. Сапожко 

.' " . , . . . 



Подання: 

- ВИКОНУlоча обов' язки начальника 
управління - заступник начальника 
управління житлово -
комунального господарства 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу 

головний спеціаліст 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ 

Управління ЖИТJJово-комунаJJЬНОГО господарства 

07400, Коівеька область, al. Вроваро, вул. Гагаріоа, 8-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від d ~?t ,gд:г.y. N!! 1-'.1-:/60 
HaN!! за ----

Про розгляд проектів рішень 

на сесії міської ради 

Секретарю Броварської 
міської ради 

Сапожко І.В. 

КЛОПОТАНЯ 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

На виконання протокольного доручення сесії рроварської_ 

міської ради від 14.08.2007 року прошу Вас додатково розглянути на 
черговій сесії Броварської міської ради наступні проекти рішень: 

1. Про внесення доповнень до міської програми "Фінансової 
підтримки житлово-будівельних кооперативів та об' €ДНaнь 

співвласників багатоквартирних житлових будинків"; 
2. Про внесення доповнень до міської програми "Капітального 

ремонту житлового фонду на 2007-2011 роки" 

З повагою, 
Заступник начальника управління 
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