
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про внесення змін до міської програми 

"Утримання та розвитку об'єктів ЖИТАОВО
КОМУНаАЬного господарства на 2008-2010 рок:и", 
затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 14.01.2008 Ng 588-32-05 

РозгАЯНУВШИ клопотання наЧаАЬника упра.вАі.ння ЖИТАОВО
КОМУНаАЬного господарства Броварської міської ради (даАі
УЖКГ) Морозової Б.О. від 06.11.2008 Ng 02-480, враховуючи 

... . w·. . ... . . 
рекомендацu ПОСТШНОl KOМ1CU з питань СОЦ1аАЬНо-еконоМ1ЧНОГО 

та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної 
комісії з питань КОМУНаАЬноі ВАасності і приватизації, керуючись 
п. 22 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве самовря,цування в 
Україні, міська рада 

виріmИАа: 
1. Внести зміни до міської програми "Утримання: та розвитку 

об'єктів ЖИТАОВО-КОМУНального господарства на 2008-2010 
роки" ( даАі - Програма ), затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 Ng 588-32-05, в 
межах загаАЬного обсягу кошторисних призначень, а саме: 

1.1 РоздіА 4- "Утримання об'єктів БАaroустрою •. Вартість 
заходу 8638,4 тис. гри. у тому чиСАі загаАЬНИЙ фонд 
8435,4 ти. гри. ціАьовий фонд 203,0 тис. грн. ЗаАИІПається 
без змін, здійснити перерозподіл по: 

- п. 4.14 .• Капітальний ремонт, заміна МАФ та інших 
об'єктів БАагоустрою». Зменшити на 16,0 тис. грн. Аіміт 
асигнувань по загаАЬиому фонду, та збільшити на 16,0 
тис. грн. Аі.міт асигнувань по ціАьовому фонду. Зaraльна 
вартість заходу 510,0 тис. грн у тому числі 484,0 тис. грн 
ЗагаАЬноro фон.цу та 26,0 тис. грн. з цільового фонду. 

- 4.16 .• Розбираюш, знесе:ния(демонтаж) МАФ». Збільшити 
на 16 О тис. грн. АЇМЇТ асигнувань по зaraльному фонду , . . . ~~~~. 
та зменшити на 16,0 тис. гри. А1М1Т ac~a.e4 по 
ціАьовом:у фонду. ЗагаАЬна вартість заходу 16,0 тис. грн. 
у тому чиСАі 16,0 тис. грн. загаАЬ~q.=-~.аю7р.з .... ,.,S5IНI1tЮ ' 
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2. Управлінню економіки внести відповідні зміни до 

з. 

Виконуючий обов'язки 
ГОАОВИ - секретар ради 

в .#fL.r"W Р. ~иR;~~ 
NII •• './Jб 

І.В. Сanожк:о 



11одаиНЯ: • житлОВО -
_ начальНИК упраВЛІННЯ а 
комунального господарcrв 

ПоrОJ:QКено: 

rтvY"nn.пt' міського голОВИ - за- .. J •• n.,.u, 

_ начальник юридичного 
відділу 

- начальник загального відділу 

_~d;----. r в.о. Mop~ 

r .п. r олубоВG 

с 7 
_---c-.-:-~- І.f.Лавер 

Н.І. fHa'flOJ 
__ ~F--~-==:::--

- заступник голови комісіІ з питань 
комунальної власності та приватизації ю.А. CepJl1 

--~----'Yd-----

- голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

----'IWo-+l---
А.В. БУ~ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоІ ОБЛАСТІ 

Управління житлово-комунального господарства 

- 07400, Кllївська область, 1\1. Бровари, вул. Грушевського, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від НоIР, ио' Н!! ІР -ІІ-1{) 
," .)Jf 

НаН!! __ ---
~' 
Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови--секретарю ради 

~ . {о.cfапожку І.В. 
Про виесеНВJI змін до мі ь,1tQN'I1[].Q11)ами 

"Утримання та розви 

житлово-комунального 

ва 2008 рік" 

КЛОПОТАННЯ 

Шановниїl Ігорю ВасШlЬОВ"ЧУ! 

Прошу Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради питання 
"П ро внесення змін до міської проrpами "Утримання та розвитку об'єктів 
житлово-комунального господарства на 2008 рік" та внести відповідні зміни до 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Бровари на 
2008-2010 роки. 

R 3 повагою, 
ачanьних управління 

в.о. Морозова 
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