
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киfвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г "Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 23.03.2006 
Ng 973-46-04 "Про затвердження міської 
програми реконсгрукції житлового фонду 

на 2006-2010 роки" 

{ 

Розглянувши клопотання начальника управління житлово
комунального господарства Броварської MicLKdi ради (далі -УЖІ<Г) 
Морозової В.О. від 15.11. 2007 N! 02-527, керуючись пунктом 22 cтaтri 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в YKpaїHi~ 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності та приватизації, міська рада 

-

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 23.03.2006 
року Ng 973-46-04 "Про затвердження міської програми 
реконструкції житлового фонду на 2006-2010 роки": 

1.1 Встановити термін дії "Міської програми по реконструкції 
житлового фонду на 2006 -2010 роки" виключно на 2006-2007 
роки та викласги назву в наcryпнiй редакції: "Міська 
програма по реконструкції житлового фонду на 2006-2007 

роки"; 
1.2 Внести зміни до "МіськоУ програми по реконструкції житлового 

фонду H~ 2096-2007 роки", виклавши таблицю р?~ділу 2 
"Комплексні' заходи по проведенню peKoHcтpyкцtl житлового 

фонду на 2006-2007 роки" в наcryпнiй редакції: 
ГOnОВШIЙ 

N. ро3ПОрЩUIИК 2006 2007 
коштів рік рік 

пІ НаймеиувlUПUl заходів 
~ . 2000,0 І 
1 n . ТЄХIUЧllе ужкг -

РоектуваНЮl, реконcrpуIЩUI,. •• 
переоClI8ЩеЮJJl, ~tОАернізaцiJI а60 замUI~ mфriВ, 
'l'eрt.lы� eкcпnуатаціУ ВИХ перевищИВ 25 рОКІВ; , 

( перелік р06іт та іХ вартість визначаc:тьCJI . . 
"""'-- еkCn~им ВИClJОВКОМ} . 



001001 



2. ПРОoeдl!lІІU1 реКОllСТРУКЦії ЖlmtОDllХ БУАШIКЇВ, уж:кг 
n'lf01'OвneIIIUl. ПРО~Кnlо'і 110КУ"lеlП'аl\ії, уnаlшуваllllR 
шатровИХ AilXIВ та 1ІІжеllер"оro обnадllаllllR 

(веlmшяцiR, ПОДО,- теlL'ІопостачаШIR та 
водовЩneдeJШR) 
(оаpncn. робіт RIt3l1ачаcn.ся npoelmlD-
КОШl'OРИClIОJО докумеlП'а11іСIО) 

Всьоrо 

865,1 1211,0 

865,1 3211,0 

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

Секретар ради І.В. Сапожко 

-' 



llодання: 

_ начальник управління житлово -
комунальногогоспо~рства 

/VUff-______ в.о. МОРозова ~ 

Погоджено: 

- заступник міського голови ~~ r .п. r олуБоDcы(1f 

- начальник юридичного відцілу І.Г. Лавер 

- начальник фінансового управління ~ АМ. ЗеленСЬІІ 

- на'!lальник загального відцілу - Н.І. ГнаТЮК 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації М.А. П~ 

- начальвих управліИИJI 
економіки __ Cdrt __ ~l-~ __ H.I. СачеSICО 
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