
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до «Міської програми 
комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового 4*>нду 

м. Бровари на 2008 - 201 5роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 25.07.2008 Н!! 795-40-05 

Розглянувши клопотання начальника управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради від 16.08.2010р. N!!02-З81, керуючись 
п. 22 cтaтri 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності і 
приватизації, Броварська міська рада 

вир і ш ил а: 

1. Внести наступну зміну до «Міської програми комплексної реконструкції 
кварталів застарілого фонду в м. Бровари на 2008-20015 роки», затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 25.07.2008 Н!! 795-40-05: 
у таблиці розділу 2: «Комплексні заходи міської програми реконструкції 
кварталів застарілого житлового фонду на 2008-2015 роки», стовпчику 2, 
пункті 2.2 «НайменуванНJI заходів Програми», слова «2 квартал: вул. 

. . Кірова, ЗО, 32, 34» доповнити словами «вул. Мічуріна, 2». 

2. Контроль за виконанНJIМ цього рішеННJI покласти на заСТУПНlІка міського 
голови Голубовського г.п. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар І. В. Сапожко 

. :: '... . .' :.,' .. • ,. t , 



Подання: 

НачальниК управліннЯ 
житлово-комунального 

господарства 

р{ 
~ _____ В. О. МорозОВа 

погОДЖЕНО: 

_ заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу -головний 

спеціаліcr 

- заступник голови комісії з питань 
комунальної власності та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

Уl1равліННR Жllтлово-комунаЛЬIIОГО господарства 

07400, Кllївська область, 1\1. БроваРll, вул. Г 

змі до «MiC~: оrpами 
коммексної еконструкції кварталів 
застарілого житлового фонду 
в м. Бровари на 2008- 2015 роки» 

CbKoro, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

В.о. міського голови -
секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожку І. В. 

КЛОПОТАННЯ 

Шановний Ігоре Васильовичу! 
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для впорядкування манових завдань з КОМІШексної рекон~трrщpіі 
кварталів застарілого житлового фонду прошу Вас винести на розrтщ, 
Броварської міської ради проекr рішення <<Про внесення змін до <<МісіЬКОі: 
ПРОГ"}іами комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фо~ f 
м. Бровари на 2008-2015роки», затвердженої рішеННJIМ Броварської міоькоі 
ради від 25.07.2008р.Н!! 795-40-05. ~ 
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Начальник управліННJI В. О. Морозова 
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