БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про внесення змін до міської програми
"Утримання та розвитку об'єктів житлово -

комунального господарства на 2008

- 2010 роки",

затвердженої рішенням Броварської міської ради
від 14.01.2008 Н!!588-32-05

РозгJIJlИYВШИ службову записку від 28.07.2010 Н!!02-354 та клопотання від
30.07.2010 Н!!02-357 управління житлово - комунального господарства
Броварської міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
соціально

-

економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін та

постійної комісії з питань комунальної власності і приватизації, керуючись п.22
етапі 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", міська рада
ВИРШІИЛА:

1. Внести зміни до міської програми "Утримання та розвитку об'єктів житлово
- комунального господарства на 2008 - 2010 роки", затвердженої рішенням
Броварської міської ради від 14.01.2008 Н!!588-32-05, а саме:
1.1. Додати в розділ 4 "Утримання об'єктів благоустрою" наступні пункти, а
саме:

, "ою" ,.
. - о. 4.29. ,,НаповнеШIJI штучного озера в парку "Перемога"во""
. - о. 4.30. ,,капітальний ремонт мережі живлення електронасосів для
ВІдкачування води" .
2. Внести наступні зміни в лімітні призначення:
2.1. В розділ 2 ,,капітальний ремонт житлового фО~ " :
. "
- оо о. 2.3. "Капітальний ремонт м'яких ПОКРІвель житлових будиНКІВ
вартість заходу 00,00 тис. грн. по загальному фонду збільшити на суму 83,7
ТltC.rpH. Разом сума заходу складатиме 83,7 ТИС·ГРН.;
2.2. В розділ 4 Утримання об"єктів БЛагоустрою":
• по о. 4.1. ':,Утримання вулиць міста" вартість заходу 3080,00 тис. грн. по
заranьиому фонду збільшити на суму 200,00 тис.грн. Разом сума заходу
CknадаТИМе 3280,00 тис.грн.;
"
.
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ЗАТ.РроІtpOIf8Opp8PНf1·2007р.38М.NI~I~ ~e

аОО642

ПО D. 4.11. "Доставка до моргу" вартість заходу 55,00 тис. грн. по
заraJJЬНОМУ фонду зменшити на суму 10,00 тис.грн. Разом сума заходу
складатиме 45,00 тис.грн.;
- ПО D. 4.29. " Наповнення штучного озера в парку "Перемога" водою"
вартість заходу 00,00 тис.грн. по загальному фонду збільшити на суму 26,00
ТlIС.ГРИ. Разом сума заходу становитиме 26,00 тис.грн.;
- ПО D. 4.30. "Капітальний ремонт мережі живлення електронасосів ДJJJI
відквЧ)'В8ИWI ВОДИ" вартість заходу 00,00 тис.грн. по загальному фонду
збільшИТИ на суму 23,00 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 23,00
-

ТlIС·ГРИ.;

2.3. В розділ 5 "Утримання об'єктів благоустрою зеленого господарства":
- по 0.5.1. "Доглид за озеленювальними та декоративними насадженнями"
вартість заходу 1343,4 тис. грн. збільшити по загальному фонду на суму 346,00
ТІІС.ГРИ. Разом сума заходу складатиме 1689,4 тис.грн.;
- по 0.5.2. "УтриманlUl парків, скверів, місць загального користування"
вартість заходу 375,00тис. грн. збільшити по загальному фонду на суму 125,00
ТlIС.ГРИ. Разом сума заходу складатиме 500,00 тис.грн.;
2.4. В розділ 6 "Організація робіт по безпеці дорожнього руху":
- п. 6.16. "Фарбування пристроїв примусового знижеННJI швидкості
дорожньо - транспортної" вартість заходу 20,00 тис.грн. по загальному фонду
зменшити на суму 16,00 тис.грн. Разом сума заходу становитиме 4,00 тис.грн.;
2.5. В розділ 7 ,,Ремонт дорожнього покриття вулиць міста ":
- по 0.7.2. ,,поточний, ямковий ремонт доріг" вартість заходу 2214,7 тис.
Іри. збільшити по спеціальному фонду на суму 98,3 тис.грн. Разом сума заходу
скпадатиме 2313,00 тис.грн.;
. IIIJIJIXОnPОВОД1В. " ваРТІСТЬ
. заходу
• по 0.7.7. "ПроектувaнIUI та реконструкцІЯ
1000,00 тис. грн. змеНПDIТИ по бюджету розвитку на суму 1000,00 тис.грн.
Разом сума заходу СЮІадатиме 00,00 тис.грн.;
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
l'OJIови ГОnyбовськоro г.п.

ВIІКоRyIoчий обов 'язки міського
l'Oпови - секретар ради

І.В. Сапожко

Подання:
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~альиика
_ВИКОНУ10ча обов язКИ на
управління житлово комунального господарства-.

заступНИК начальника ynраВЛlИИJ1 _--J.-#;t----

Т.П.ОзимаЙ

погоджено:
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_заступНИК міського голови
_начальниК 10РИДИЧНОГО відділу

__

..-::::::=г~--

Г.П. Гоnyбовський

І.Г. Лавер

_виконуюча обов' ЯЗКИ начальника
фінансового ynpaвniННJI

Н.О. Паламарчук

- виконуюча обов'язки начальника
зaranьного відділу - головний
спеціаліст

Д14;1~.M Шило
/'

- виконуюча обов 'JlЗКИ начальника
управління економіки - заступник
начальника управління

-_'_Wt.....;....;;....а.:,.ff.L--- В.Ф. Качанова

- заступник голови комісії з питань
комунвльної власності та
приватизації

.

-~74-~f./--- Ю.А. СерДЮК

- голова постійноі комісіі з питань
соціально - економічного та
культурного розвитку, бl0ДЖету

фінансів і цін

'

---,.н.fШ-- А.В. Булка

Виконуючому обов'язки мїськоro
ГОАОВИ

-

секретарю ради

Сanожку І.В.

ПОДАННЯ

у зв'язку із збільшенням Аім:ітних асиrнyвавь на виконании

програми
"Утримання
та
розвитку
об'єктів
ЖИТАОВО
КОМУНВАЬноro господарства на 2008 - 2010 роки • прошу Вас
Винести на розгАЯД Броварської міської ради зміни до програми
.Утриманни та розвитку об'єктів ЖИТАОВО КОмyR8АЬИоro
roсподарства на 2008 - 2010 роки ., затвердженої рimеИШІМ

Броварської міської ради від

Начальник: упрВВАівня

14.01.2008 Ng588-З2-05.

в.о. Морозова

