
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення доповнень до міської програми 

"Утримання та розвитку об'єктів 
житлово-комунального господарства 

на 2008-2010 роки", 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 14.01.2008р. Н!! 588-32-05 

І/ОІЗЄ 

На виконання протокольних доручень Броварської міської ради, 

виконавчого комітету та оперативних нарад щодо проведення капітального 
ремонту та заміни об' єктів благоустрою міста, з метою здійснення заходів 

для забезпечення належного технічного та естетичного стану об' єктів 

міського благоустрою, розглянувши клопотання виконуючої обов' язки 
начальника управління житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради Смалько А.П., керуючись пунктом 22. cTaтri 26 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

N! 
піп 

4.16 

. 
ВИРІшила: 

1. Внести доповнення до міської програми "УтриМанНя та розвитку 
об'єктів житлово-комунального господарства на 2008-2010 роки", 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008р. 
Н!! 588-32-05, доповнивши таблицю розділу 4: "Утримання об'єктів 

благоустрою" пунктом 4.16 наступного змісту: 

2008 рік 

ПРОгРаr.ш plDO" 8 1ОМ)' Чllcnі: PlL1o" 

3Dr. спсц. 

dюllА dJollA 

КвпітanьниП ремонт, заміна 500,0 500,0 1000,0 

МАФ та іНШltX об'єктів 
благоустрою 

Кількість ОДlIНИЦЬ, шт 10 10 

Вартість ремоН1)' І ОДlIНlщі 50,0 100,0 
... . 

2. 

2009 рік 

8 lО .. у Чllcnі: 

3ar. cnсц. 

dJollA dюllА 
1000,0 

2010 рік 

PlL1o" 8 lO~IY Чllcnі: 

3Dr. спс:ц. 

cЬollA dJotlA 

1000,0 1000,0 

10 
100,0 

" пункт 8.1 
будівництво 

покласти на заступника 
:-: . \ ;.. . . 

І.В. Сапожко . 

ВІД ~ f о. tJ# гр М: s;;ж ~~ 11 "01" 
N! - 5-06" 



Подання: 

- виконуюча обов'язки 
начальника управління житлово -
ко~альногогосподарства 

ПОГОДЖЕНО: 

~ А.п. Смалько 

- заступник міського голови ___ --JJ.~--Г.П. Голубовський 

. . 
- начальник юридичного ВІДДІЛУ 

- виконуюча обов'язки 
начальника фінансового 
управління 

'" аг. лавер 
~ Т.О.Сторовух 

-1!aЧIUJЬИЦ зaraльноro B~;:·~. Гнатюк 

- голова комісії з питань 

комунальної власності та 
. приватизації 

. 
000265 

'0 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСП 

УпраВJJіння ЖИТJJово-комунаJJЬНОГО господарства 

07400, Киівська обпасть, аІ. Вроваро, вуn. Грушевського, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від :« (J.J ,taJ~ 

НaN! за -f J'J. • 
--/0---""" t 1~ ,.1. Г' МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

l (І L {. (. \,.. ,. --------л .. _-
__ _ _ - - ~ tvl" rurloHeHКY в.о. 

~ ~О//f,--t.J.р1 ~ 
/ о ,і. J I~ СБ····· е Д,fJ..}(' ( . - екретарю роваРСЬКОI МІСЬК01 ради 

Сапожку І.В. 

Про розгляд проекту рішення ", rJ, \ 03 . о/ .' -. 
на сесії міської ради 

КЛОПОТАННЯ 

для виконання протокольних доручень міської ради, виконавчого 
комітету та оперативних нарвд, щодо проведення капітального ремонту та 
заміни об' єктів благоустрою міста прошу Вас винести на розгляд Броварської 
міської ради питання " Про внесення доповнень до міської програми 
"Утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального господарства 

на 2008 - 2010 роки" 

З повагою, 
Заступник начальника управління А.П. Смалько 
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