
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про Доповнення до "Міської програми 
"П~~в~р'я" на 2007-2011 роки", І 

затверджеНОI РІшенням Броварської міської ради 
від 26.04.2007 Н!! 294 - 20 - 05 

Розглянувши пропозиції депутатів Броварської міської ради щодо 
необхідності проведення капітального ремонту металевого огородження при 
будинкових територій для забезпечення захисту житrя і здоров'я громадян 
міста 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 Украіні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, міська рада 

Н!! 
піп 

6 

вирішила: 

1. Внести доповнення до "Міської програми ,Додвір'я" на 2007-2011 
роки", затвердженої рішенням Броварської м.іської ради від 26:04.2007 
Н!! 294 - 20 - 05" доповнивши таблицю роздІЛУ 2: "КомплеКСНІ заходи 
по утриманню ~б'єктів блaroустрою міста" пунктом 6 наступного 
змісту: 

Найменування заходів 

Капітальний ремонт 

металевого огородження 

при будинкових територій 

Секретар ради 
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Головний 
розпорядн. 

коштів 

УЖКГ 

Обсяги фінансування тис. грн. 

2007 2008 2009 2010 2011 . 
800,0 850,0 900,0 950,0 1000,0 

покласти на заступника 



Подання: 

- виконуюча обов' язки 
начальника управління житлово

комунального господарства -
заступник начальника управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов'язки . . 
начальника юридичного ВІДДІЛУ-

головний спеціаліст 

- начальник фінансового управління 

· - начальник відділу 
капітального будівництва 
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.~' - нач~ьник загального ВІДДІЛУ = Н.І. Гнатюк 

. - голова комісії з питань 

комунальної власності та 

приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ, 
ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

Управління ЖИТЛово-комунал 

----- ... 

________ за ______ __ 

Про РОЗГЛЯД питання 

8иесеННJI змін до міської 
програми ,Додвір"я" 
на сесії Броварської 
міської ради 

ьного господарства 

. 
lСЬКОМУ голові 

Антоненку в.о. 

ПОДАННЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу ! 

Прошу Вас винести на РОЗГЛЯД Броварської міської ради питання "Про 
внесення змін до міської програми ,,подвір'я" на сесії Броварської міської 
ради. 

з повагою 
Виконуюча обов'язки 
начальника управління -
заступник начальника управління 

Нагорна 
6-04-13 

А.П. Смалько 
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