
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до міської програми 

"Утримання та розвитку об' єктів житлово -
KOМYН8JIЬHO~~ ~сподарства на 2008 - 2010 роки", 
затверджеН01 Р1шеННJIМ Броварської міської ради 

від 14.01.2008 Н!!588-32-05 

Розгmmyвши ЮІопотання ynpавліННJI житлово - комунального 
господарства Броварської міської ради від 22.06.2010 Н!!02-288, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально - економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та постійної комісії з питань 
комунальної власносТЇ і приватизації, керуючись п.22 статті 26 Закону Украіни 
"про місцеве самоврядування вУкраїні", міська рада 

ВИРПІІИЛА: 
1. Внести зміни до міської програми "Утримання та розвитку об'єктів житлово 
- Комунального господарства на 2008 - 201 О роки", затвердженої рішенням 
Броварської міськоі ради від 14.01.2008 N!!588-32-05, а саме: 
1.1. В розділ 3 благоустрій "Подвір'я" : 

- по D. 3.1. ,,капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків" 
. вартість заходу 100,00 ТИС. грн. по загальному фонду зменшити на суму 100,00 
ТИС.грн. Разом сума заходу складатиме 00,00 тис.Ірн.; 
1.2. В розділ 4 "Утримання об"єктів благоустрою": 

- по D. 4.5. "Поточний ремонт МЗО" вартість заходу 1 0,00 ТИС. Ірн. по 
зaraльному фонду змеюnити на суму 1,2 тис.Ірн. Разом сума заходу складатиме 
8,8 тис.грн.; 

• ПО D. 4.16. "Поточний ремонт пам'ятників та пам'J1ТНИX знаків" вартість 
заходу 57,0 тис. Ірн. по загальному фонду зменшити на суму 23,00 тис.Ірн. 
Разом сума заходу складатиме 34,00 тис.Ірн.~. . . .. ~, . 

• ПО D. 4.25. ,,поточний ремонт свіТЛОВОІ JЛЮМІнацll ваРТІСТЬ заходу 70,00 
ТИс. !'рн. по загальному фонду змеНШИТИ на суму 1,60 ТИС.Ірн. Разом сума 
заходу Складатиме 68,40 тис.Ірн.; . 

• ПО в. 4.27. "Виготовлення та встановлеННJ1 каркасу ~ РОЗМ1ЩеННJ1 
~aaepa" вартість заходу 16,50 тис. Ірн. по загальному фонду збшьшити на суму 
,7 ТИС.грн. Разом сума заходу складатиме 24,2 тис.Ірн.; " . 

- По D. 4.28. ,,поточний ремонт огорожі кладовища варТІСТЬ заходу 40,50 
'rItс.!'рП. по загальному фонду змеНШИТИ на суму 0,30 тис.Ірн., rlP,~~ сума 
ЗlUtо ,,~. . • 

'ДУ становитиме 40,20 тис.Ірн.; ЗАТ ,$poaIItK.",,,.,,,-.7р.3 .... ,.,15lINOt/D 
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1.3. В розділ 5 "Утримаиня об'єктів благоустрою зеленого господарства ": 
- по п.5.1. "Догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями" 

вартість заходу 1233,3 тис. Ірн. збільшити по загальному фонду на суму 11 О, 1 
тис.грн. Разом сума заходу складатиме 1343,4 тис.rpн.; 
1.4. В розділ 6 "Організація робіт по безпеці дорожнього руху": 

- по п.6.4. "Нанесення дорожньої розмітки " вартість заходу 107,3 тис. rpH. 
зменшити по загальному фонду на суму 1,7 тис.rpн. Разом сума заходу 
скnвдатиме 105,6 тис.rpн.; 

- по п.6.12. "Ремонт колесобійників " вартість заходу 90,50 тис. І'рн. 
змеНШИТИ по загальному фонду на суму 9,2 ТИС.І'рн. Разом сума заходу 
скnвдатиме 81,3 тис.rpн.; 

- по п.6.15. "Встановлення зупинок " вартість заходу 12,3 тис. І'рн. 
змеНШИТИ по загальному фонду на суму 0,80 тис.rpн. Разом сума заходу 
СКJIвдатиме 11,5 тис.rpн.; 
АОДВПІ 

- п. 6.16. "Фарбуваиня пристроїв примусового зниження швидкості 
дорожньо - транспортної" вартість заходу 0,0 тис.rpн. по загальному фонду 
збільшити на суму 20,00 тис.rpн. Разом сума заходу становитиме 20,00 
тис.rpи.; 

1.5. В розділ 7 "Ремонт дорожнього покритrя вулиць міста ": 
- по п.7.2. ,Доточний, ямковий ремонт доріг" вартість заходу 2166,7 тис. 

rpB. збільшити по спеціальному фонду на суму 48,00 тис.rpи. Разом сума 
заходу складаТиме 2214,7 тис.rpн.; 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

roлови Голубовського г.п. 

Виконуючий обов'JIЗКИ міськ 
l'OJIови - секретар ради І.В. Сапожко 



Подання: • житлово -
.. начальник управлІННJI 

комунального roсподарства 

Погоджено: 

.. заступник міськоro голови 

.. начальник юридичноro відд' 

.. виконуюча обов'язки начальника .. 
заступник начальника 

фінансовоro упрaвniвml 

~r- в.о. Морозова 

П. Г олубовсысий 

/р( о' І.Г. Лавер 
(. . 

~ Т.О. Сторожук 
(7 

.. начальник загального відділу ~~;--"~.I. Гнатюк 
~~-

.. заступник голови комісії з питань 
комуиanьної власності та 
приватизації 

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

.. начвльВИlC управління еКономіки 

. 
----+...,..~--

Ю.А. Сердюк 

-~~f.IU.I-__ А.В. Булка 

є;~ Т.Г. ПоліщуК 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

)'праllJlїПШl житлово-комунального гoeDO~. " 
" . 
'І \ ' , 07400, Киівська область, 1\1. 

~iд М р6'. tP//O 
НаН!_---

Грушевського, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

\I~:: I~ 
Пrовш:с~~~~~~~~m 
t;lPОrp8МИ " та -,...''''" ... - .. - .. 
R"єктїв]П' 1Т.t'\~OBicb - КОМУНаАЬНОro 
~:дapcтвa 2008-2010 рови" 

В. о. міСЬКОГО голови -
секретарю Броварської 

міської ради 
Сапожку І.В. 

11\' К А О ПОТ АНН Я 
І 
І , Шановний Іroре ВаСИАЬовичуl 

І 

11" ;1' д,.я впорядкувашш ПАанових завдань на 2010 рік прошу Вас 
. ести на розгляд Броварської міської ради проект рішення .Про 

:~ есевии змін ДО міської програми .Утримання та розвитку 
l~o~'ЄkТiв ЖJilТАОВО _ комунальноro господарства на 2008 - 2010 
;Р~ки •• затвердженої рішеlUUIМ Броварської міської ради від 
~4-.@1.2008 Ng588-З2-05. 
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В.О. Морозова 
, 

БровареЬJtиіі МВК 
ВХЇДНПЙ ](2,J-1J !rJ4()З 
"~" QS ~09'.l.l-P. 
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