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
комунального господарства

Морозової В.О. від

начальника управління житлово

Броварської міської ради

15.11.2007 N!! 02-527, керуючись

(далі

пунктом

- ужІ<Г)
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26 Закону України "Про місцеве самоврядування в YкpaїHЇ N
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної
власності та приватизації, міська рада
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
.
.
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1.2 Внести зміни до "Міської програми по капІтальному ремонту
житлового фонду на 2007 рік ", виклав~ таБЛИЦІо розділу 2
"Комплексні заходи по проведенню каmтального ремонту
"
....
житлового фонду на 2007 рік в наСТУПНІИ редаКЦl1:
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Заміна пошroвих скриньок В житлових будинках
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2.

Контроль за виконанням цього рішення: покласги на заступника

міського голови Голу60ВСЬКОГО Г.П.

. Секретар

ради

І.В. Сапожко

Подання:

j?/,pl-- в.о. МОРозова
______

- начальник управління житлово комунального господарства

Погоджено:

.п.

засгупник міського голови

-

- начальник

-

юридичного ВЇДЦЇЛУ

r ОJIуБО8СЬkИ

І.Г. Лавер

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

-

начальник загального ~!"-

..,.

__

- голова комісії з питань комунальної
власнocri та приватизації
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