
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<иївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г "Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 25.01.2007 року 
N2 217-16-05 "Про затвердження міської 
програми утримання об' єктів благоусгрою 

зеленого господарства міста 

на 2007-2011 роки" 

Розглянувши клопотання начальника управління житлово

комунального господарства Броварської міської ради (далі-ужІ<Г) 

Морозової В.О. від 15.11.2007 N2 02-527, керуючись пунктом 22 cгaтri 
2~ Закону україни "Про місцеве самоврядування вУкраїні'" 
враховуючи рекомендації посгійної комісії з питань комунальної 

власності та приватизації, міська рада 

вирішила: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 25.01.2007 
року N9 217-16-05 "Про затвердження міської програми 
утримання об' єктів благоустрою зеленого господарства на 2007-

2011 роки": 
1.1 Встановити термін J1д " Міської програми утримання 

об' єктів благоусТрОЮ зеленого господарcrва на 2007 -201~ _ 
роки" виключно на 2007. рік та викласти назву в настуПН1И 
редакції: "Міська програма утримання об' ~к:!B 
благоустрою зеленого господарства на 2007 р1І< ; , . 

1.2. Внести зміни до "Міської програми утрима~ ~? ЄК'Пв 
благоустрою зеленогО господарства на 2007 р1І< , ВИКJI~m~ 
таблицю розділу 2 "KoМIVleKCНЇ захо~и по yтp~~ об ЄК'Пв 
благоустрою зеленоГО господарства в н:аступюи 
редакції: 
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fОПОВIШU 

рОЗПОрИДШІК 2007 
НаЙt.lеlsyваllШI заходів КОl1rПо рік 

ДоrnllA за озenеl1ЮВaJlЬ1111МИ та декораПIDIШI\Ш ужкг 1240,0 
IlаСіІДЖЄlІ11ЯМИ 

Пр,"б,"раIШЯ парків, скверів, Micltь :saliUll.IIOro ужкr 580,0 
кориcтvuаJіl1Я 

Всьоrо 1820,0 

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

Секретар ради І.В. Сапожко 



Подання: 
- начальник управління житлово -
комунального господарства 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник фінансового управління 

tшi - в.о. МОРОЗОва 

г.п. ГОJ1уБОВСhЮI 

~ / I~ ~>.'_. І.Г. Лавер 

~.M. Зеленсьа 

- начальник загальною вiддi~ Н.І. ГнаТЮК 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 

- иаЧ8JIЬВJII( управліНИJI 
екоиоміхи 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

Управління Жllтлово-комунаЛЬIIОГО господарства 

07400, Кllівська обпасть, 1\1. БроваРII, вуn. ГагаріІІа, В-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від 15 ·11· aoo~ Н!! o~ -Slil1 
На Н!! за СекретаРІО Броварської 

Міської ради 

Сапожку І.В. 
Про розгляд питань на сесії міської ради 

КЛОПОТАННЯ 

UПанов~ІrореВа~овичуl 

в зв' язку з формуваШІЯМ місцевого бюджету по програмно
цільовому методу на 2008-2010 роки управліншо житлово

комунального господарсгва Броварської міської ради необхідно 

внести зміни в попередньо затверджені міською радою програми, 

встановивши термін дії програм по 2007 рік включно, тому прошу Вас 
винести на розгляд Броварської міської ради питання про внесення 

змін по міським програмам: 
1. Капітальний ремонт житлового фонду на 2007-2011 роки 
2. Реконструкція житлового фонду на 2006-2010 роки 
3. Безпека дорожнього руху на 2007-2011 роки 
4. Утримання об' єктів блarоусгрою на 2007- 2011 роки 
5. Капітального поточного та ямкового ремонту дорожнього 

покритrя вулиць міста Бровари на 2007-2011 роки 
6. Подвір' я на 2007-2011 роки 
7. Утримання об'єктів блarоусгрою зеленого господарсгва на 2007-

2011 роки. 

3повагою, 
Ііачальник управління 

~liI11LXo 
6-04-13 

в.о. Морозова 

/д1/.;.;..;I1.~. ____ _ 
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