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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін в додаток до рішення 

Броварської міської ради від 

14 січня 2008 року за Х!! 593-32-05 
«Цро затвердження «Міської програми по 

будівництву та реконструкції магістральних вулиць 

загальноміського призначення на 2008 - 2011 роки» 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської 

ради від 14.12.2011 NQ460, відповідно до рішення Броварської міської ради від 14 
січня 2008 року за Х!! 593-32-05 <<Про ' затвердження <<Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення 
на 2008 - 2011 роки» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Броварської міської 
ради від 13.05.2010 року Х!! 1510-83-05), керуючись пунктом 22 стапі 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

вир і ш ил а: 

2. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 14 січня 
2008 року за,N"Q 593-32-05 <<Про затвердження <<Міської програми по будівництву 
та реконструкції МC:lгістральних вулиць загальноміського призначення на 2008 -
20 11 р~жи» (далі - Програма) в завдання 3 розділу 3 Прогр,!ми: 
1.1. «Проектування та реконструкція внутрішньоквартального проїзду (вул. 

о.. Малокиївська) в м. Бровари Київської обл.»: 

- зменшити видатки на 2011рік на суму 60,00тис.грн., план на 2011рік читати 

«О,ООтис.грн.». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.Б.Сапожко 

м. Бровари 
від _____ _ 
NQ ______ _ 
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Додаток 1 
до рішення 

Броварської міської ради 
від .N9 _ ____ _ 

3.м.іни до Міської програми по будівництву та реконструкції 

магістральних вулиць загальноміського призначення 

на 2008 -2011 роки 

3. Завдання до Міської програми 
тис. грн. 

Завдання: Проектування та реконструкція 

внутрішньоквартального проїзду (вул. Малокиївська) 
в м. Бровари Київської обл. 

Мета: забезпечення благоустрою міста з влаштуванням 

асфальтового покриття та пішохідних тротуарів 

вул.Малокиївська 

Реконструкція Обсяг 
ПЛан 2011 рік 

внугрішньоквартального фінансування 

проїзду 
57,45 0,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 1377,01 

Освоєно на 01.01.2011 1319,56 

% освоєння 95, 83% 

Початок робіт 4 кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Міський голова І.В.Сапожко 


