
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г "Про внесення змін до рішення І 
Броварської міської ради від 26.04.2007 року 
N!! 294-20-05 "Про затвердження міської програми 
"Подвір'я" міста на 2007-2011 роки" 

Розглянувши клопотання начальника управління >китлово
комунального господарства Броварської міської ради (далі -УЖІ<Г) 
Морозової В.О. від 15.11. 2007 N!! 02-527, керуючись пунктом 22 статті 
26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні І' 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності та приватизації, міська рада 

~ 

вирі шил а: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 26.04.2007 
року N!! 294-20-05 "Про затвердження міської програми 
"Подвір'я" міста на 2007-2011 роки": 

1.1 Встановити термін дії "Міської програми "Подвір' я" міста 
на 2007 -2011 роки" викmoчно на 2007 рік та B~:~IJ назву в 
наступній редакції: "Міська програма "ПОДВІР я МІста на 2007 

Рік"· , П .,,,. 2007 
1.2 Внести'зміни до "Міської програми" ОДВlр Я МI~a на " 

рік", в~а.вши т~блицю розділу 2 "КОМIVIеКСНІЗаходи 
в наступній редакції: 

Головний 

Ng ро,порядн. 2007 
коштів рік 

пl Найменування заходів 
тис. грН. 

~ ужкг 146,9 1 Капітальний ремоиr дитЯЧИХ та спортивних 

~ майданчиків ВІ<Б 200,0 
Будівництво та реконструхція дитЯЧИХ та 

І":-- споj)ТИВних Ma~ yxqg: 1150,0 
~ ... Капітальний ремоиr ВН1"!Р.іІІІНЬоквартіШЬИИХ, , 



001101 



4. 

5 
6 

міжбудинхових Щ!оїздів Ta~~тyapiB 
Капітальний ремонт освітлення прибудинкових ужкг -
теРИТОj!ій 

Озеленення ужкг 60,0 
Капітальний ремонт металевого огородження ужкг 52,0 
прибхдинкових теРИТОj)іи 
ВСЬОГО, 2808,9 

ут.ч. ужкг 2608,9 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласги на засгупника 
міського голови Голубовського Г.П. 

Секретар ради 

м. 'Бровари f ~ 
віп ;}Д, ".!(.f11I,VVrp'. 
N! 511-J9 -о!) 

І.В. Сапожко 



Подання: 
- начальник управління житлово -
комунального господарства 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник фінансового управління 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 

/Wf-______ В.о. МОРОзова 

-----r- г.п. ГолуБОВСЬКJі 

І.Г. Лавер 

--=:;~_~ __ Н.І. Гна11ОК 

O/J ------ М.А.ПелИХ 

- вачальвик ynpавліивя 
ековомїІСИ --~.x...____:~f-~-. _Н.І. СачеНКО 
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