
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесеННJI змін до міської програми 
Г "УтримаННJI та розвитку об'єктів житлово -
комунального господарства на 2008 - 20 І Ороки", 
затвердженої рішеННJlМ Броварської міської ради 

від 14.0 1.2008 H~588-32-05 

Розглянувши подаННJI управліННJI житлово - комунального господарства 
Броварської міської ради від 26.08.2010 Н!!О 1-306 , 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 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", міська рада 

І 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до міської програми "Утримання та розвитку об'єктів житлово 
- комунального господарства на 2008 - 20 І Ороки", 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: 

- п. 4.31. "ПОТОЧНИЙ ремонт металевих конструкціЙ для встановлеlПlЯ 
прапорців та прапорів". 
2. Внести наступні зміни в лімітні призначення: 
2.1 .. В розділ 4 "Утримання об" єктів благоустрою": 

• • 11 • 
- по п. 4.26." Фарбування опор 30ВН11ШІЬОГО ОСВІтлеlПlЯ ваpnсть 

заходу 65,3 тис.грН. по загальному фонду змешпити на суму 22,50 
ТИс.грН. Разом сума заходу становитиме 42,80 тис.грн.; . _ 

- по п. 4.31. " поточний ремонт металевих констрyкцtи для 

Встановлення прапорців та прапорів " вартість заходу 00,00 тис.грн. по 
загальному фонду збільШИТИ на суму 22,50 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 22,5 тис.грН.; 
З. Контроль за виконанням цього ріmенПN!';І'І"'ПjIo 
Гоnови Голубовського Г.П. 

Виконуючий обов' язки міського 
ГОnови - секретар ради 

І.В. Сапожко 

. " 



Подання: . я ЖИТЛОВО -
_ начальниК упраВЛІНН 

коr.гунanьного господарства -. 
УпраВЛІННЯ заступнИК начальника 

погоджено: 

_ заступНИК міського голови 

_ иачanьних юридичного відцілу 

- виконуюча обов' язки начальника 
фінансового управління 

- виконуюча обов'язки начальника 
загального віддіnу - головний 
спеціаліст 

- начальник управління економіки 

- заступник голови комісії з питань 
комунальної власності та 
приватизації 

- голова постійної комісії з питань 
соціально - економічного та 
КУЛЬтурного розвитку, бlОДЖету 
фінансів і цін ' 
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/ . сьКА РАДА киІвськоУ ОБЛАСТІ 

Ilтлово-комунального господарства 

07400, Кпівеька 0БJJаеть, І. БроваРII, вул. Грушевеького, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від ,f,! R1. I~ Н!! {)І- ;"J' 
на N!! з8 ___ _ Виконуючому обов' язки міського 

голови - секретарю ради 

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного 

та культурного розвитку 

м. Бровари на 2010 рік 

І.В. Сапожку 

ПОДАННЯ 
Шановний Ігоре Васильовичу! 

Прошу Вас внести зміни до Програми соціально - економічного 

розвитку в підпрограму "утримання та розвитку об' єктів житлово -
комунального господарства" , а саме: 

1. Додати в розділ 4 "утримання об' єктів благоустрою" наступні пункти, 
а саме: 

- п. 4.31. "Поточний ремонт металевих конструкцій 1JlIЯ встанОШІення 
прапорців та прапорів ". 
2. Внести наступні зміни в лімітні призначення: 
2.1. В розділ 4 "утримання об" єктів благоустрою": 

- по п. 4.26." Фарбування опор зовнішнього освітлення" вартість 
заходу 65,3 тис.грн. по загальному фонду зменшити на суму 22,50 
тис.грн. Разом сума заходу становитиме 42,80 тис.грн.; 

_ ПО п. 4.31. " Поточний ремонт металевих КОНСТРукцій для 
Встановлення прanорців та прапорів 11 вартість заходу 00,00 тис.грн. по 
загальному фонду збільшити на суму 22,50 тис.грн. Разом сума заходу 
становитиме 22,5 тис.грн.; 

Вказані зміни приведено в додатку N!1. 

jtcvf--Начальник управліннЯ 

ВlnC 

fOll'lilP с.1. " ....... 

в.о. Морозова 



І 

r Додаток N!!l 

ТИС. грн. 

І--" 
проrpами Потреба 2010 рік - план ~ 

~n У Разом в тому числі: 
фінансув. 3агалы� •. БIОДЖет Цїльов. Спец. 

на фонд розвитку фонд фонд 
2010 рік - 2 3 4 5 7 8 9 

управління житлово-комунanьиоro rосподарства 
"k ..... nporpaala утр"аlОIIIIЯ 16144,90 16144,90 10339,8 200,00 3058,80 2546,30 
~ pOJDIIТК)' o6"oniD ЖIIТJ10DО 
.,."y"IUILIOro гоеподаР&:ТDО 

rро3Діл 
~ltмaIIИJI об'єктів 8592,4 8592,4 7331,3 0,00 1261,10 0,00 
lпаІОустрою 

L26 " Фарбування 42,8 42,8 42,8 

опор 

зовнішнього 

освітлення 
\31 Поточний 22,50 22,50 22,500 

ремонт 

металевих 

конструкцій для 

вcraновлення 

прапорців та 

прапорів 

Начальник управління 
Б.а. Морозова 
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