
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г "Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 25.01.2007 року 
N!! 214-16-05 "Про затвердження міської 

програми капітального ремонту житлового фонду 
J-Ia 2007-2011 роки" 

Розглянувши КТІопотання начальника управління житлово
комунального господарства Броварської міської ради (далі - ужІ<Г) 
Морозової В.О. від 15.11.2007 N!! 02-527, керуючись пунктом 22 cгaтri 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в YкpaїHЇN 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності та приватизації, міська рада 
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вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 25.01.2007 
року N!! 214-16-05 "Про затвердження міської програми 
капітального ремонту житлового фонду на 2007-2011 роки": 

1.1 Встановити термін дії " Міської програми по капітальному 
ремонту житлового фонду на 2007 -2011 роки" виключно на 
2007 рік та викласти назву в настуmriй редакції: "Міська 
проГрама по капітальному ремонту житлового фонду на 2007 

Рік'" \ .... . , . . 
1.2 Внести зміни до "Міської програми по капІтальному ремонту 

житлового фонду на 2007 рік ", виклав~ таБЛИЦІ о розділу 2 
"Комплексні заходи по проведенню каmтального ремонту " . - ... 
житлового фонду на 2007 рік в наСТУПНІИ редаКЦl1: 

ГOJІОВІІІІЙ 

РОЗПОРJlДШIК 2007 

НаймеllyuаlllUl заходів 
копmв рік 

ужкг 550,0 Е . IdIИЙ Pe&fOIIT 1lіфriв, 
ксперТІfе 06с:тежеШIЯ та капtnl1l • ( !РІ • . 

• ~peI!! 25 РОКІВ' пе е1IІІС .. 
теРМllІ ексnnуатаl~ії ЯКИХ пе lUЦ1iB , 
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робіт та 1х партіcrь 011311ачаcn.си експеpnIШ.' n"СIІОnКОМ) 
Ісапiтanы1ийй реМОНТ шатрових дахі" Ж'""ОUIlХ БУДІІІІків ужкг 342,0 
(вартість робіт Пll3l1ачаcn.си за дефеlmlИа.ш актам" та 
КОltП'ОРI{саIoШ окремо по КОЖІІОМУ БУДI1lIКУ) 

t(aпiтanЬ11l{Й реМОIІТ м'ИКIІХ покріnеш. Ж'ІТЛОВ'ІХ ужкг 1108,0 
БУАИ1І1СЇО 
(оартісп. робіт ОИ3l1ачаcn.си за llефеК11Ш!оШ акта",. та 
коwтoр~{сами окремо по КОЖІІОМУ БУДИIІКУ) 

Капітальний peMOIIT іllжеllеРIШХ ІІІlyrpіlШlhО 6УЩІІІКООt.lХ ужкг 1550,0 
мереж, оБЛіЩІlаШIИ, та КОШ:ТРУkТl1D1ІІ1Х elleMelIТЇu 
жиmООИХ БУДИlІкіп 
(oapтїCТh робіт ПИ3l1ачаcn.си за nефеlmtИМИ актам .. та 
коuпoрисами окремо по КОЖІІОМУ БУДИIІКУ) 

Заміна пошroвих скриньок В житлових будинках ужкг 180,0 

BcJooro 4330,0 

2. Контроль за виконанням цього рішення: покласги на заступника 
міського голови Голу60ВСЬКОГО Г.П. 

. Секретар ради І.В. Сапожко 



Подання: 

- начальник управління житлово -
комунального господарства 

Погоджено: 

- засгупник міського голови 

- начальник юридичного ВЇДЦЇЛУ 

j?/,pl--______ в.о. МОРозова . 

.п. r ОJIуБО8СЬkИ 

І.Г. Лавер 

- начальник фінансового упрllВ1Iiння C!JиН~ А.М. ЗеленСЬР 

..,. 

- начальник загального ~!"-__ H.I. Гна11ОІ( 

- голова комісії з питань комунальної 
власнocri та приватизації __ од--..' --.;;,8 __ М.А. ПелИХ 

- нач8JIЬИИХ YlIPавліиии 
економіки __ ~_/~~lfL.t" __ H.I. СачеНІСО 
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