БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиІвської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про ВllесеllШlзміll в Концепцію РОЗВІІТКУ
І
житлового будіВlІицтва по м. БроваРIІ на 2004-20 І Орр.

Розглянувши основні положення Концепції забудови житлового
будівництва по м. Бровари на 2004-20 І О рр. керуlOЧИСЬ пунктом 22 ст.26 Закону
України" Про місцеве самоврядуваНIІЯ в Україні ", ст. 14 Закону УкраїIІI(" Про
основи

містобудуваllНЯ

", ПостановоlO Кабінету MillicтpiB УкраїШJ від

29.06.02р. Н!! 1089 ., Про затвердження Державної програми забезпечеНJlЯ
молоді житлом на 2000-1012 роки", Розпорядженням Президента УкраїIІИ від
04.06.96р. Н!! 136/96-рп

.,

Про заходи щодо залучення коштів населення ДJIЯ

будівництва житла", " Правил забудови м. Бровари ", з MeтolO забезпечеННJI
,своєчасного введення в експлуатаціlO житла по м. Бровари, вра.ховуlOЧИ

. рекомендації постійної комісії з питань розвитку благоустроlO територій,

земельних відносин, архітектури, будівництва та інвестицій, Броварська міська
рада
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ПОДАННЯ:

- головний архітектор міста

___....,.f.J------ л .є Рибакова
.
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СекретаРІО рад..
Сапожку І.В.

Про внесення зміll в КонцепціlO
розвитку житлового будівництва
по м. Бровари на 2004 м20 1Орр.

ПОДАННЯ

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради
Подає на засідання Броварської міської ради питання про внесення змі.. в

Концепцію розвитку житлового будіВНJ.lцтва по м. Бровари на 2004-201 Орр.

Головний архітектор міста
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