
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до «Міської nрограми no 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального 

nризначення на 2008 - 20 І І роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.0 І .2008 N2 591-32-05 

Розглянувши подання відділу каnітального будівництва Броварської 

міської ради від 24.11.20 І І року N2 432, відnовідно до рішення Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за N2 591-32-05 «Про затвердження міської 
проrрами по будівництву та реконструкції об'єктів соцімьного призначення на 
2008-201 І роки» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Броварської міської 

ради від 13.05.2010 року N2 1508-83-05), керуючись nунктом 22 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

nостійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

вир і шила: 

І. Внести зміни до «Міської nрограми no будівництву та реконструкції 

об' єктів соціального призначення на 2008 - 2011 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N2 591-32-05 (далі- Програма): 

\.\. Викласти назву Програми в наступній редакції : «Міська програма по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008- 2012 
роки»; 

1.2. Внести зміни в Завдання розділу З Програми: 

1.2.1. Завдання І «Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 

адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно
·виставковим комnлексом з глядацькою залою на 448' місць по вул. Гагаріна, 18 в 
м. Бровари» : 

показник виконання «освоєно на О 1.01.20 12» замість 

« 117\7,03тис.грн.» читати « 11848,32тис.грн.». 
1.2.2. Завдання 5 «Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 
кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари»: 

показник виконання «освоєно на 

«623 І ,55тис.грн.» читати «6575,68тис.грн.». 
1.2.3. Завдання ІЗ «Проектування, коригування 

реконструкція планального басейну «Купава» по 
Бровари»: 

О 1.0 І .20 12» замість 

робочого проекту та 

вул. Шевченка, 10 в м. 

встановити видатки на 2012рік в сумі 1000,00тис.грн., план на 

20 12рік читати «І 000,00 тис.грн.», 
nоказник виконання «освоєно на 01.0\.20 12» замість 

«5724,79тис.грн.» читати «9919,33тис.грн.». 
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1.2.4. Завдання 14 «Проектування, та реконструкція плавального басейну 

«Лідер» в м. Бровари»: 

встановити видатки на 20 12рік в сумі 80,5тис.грн., план на 20 12рік 
читати «80,5тис.грн.», 

1.2.5. Завдання 17 «ПроектуваннЯ та реконструкція приміщень військкомату під 
офісні приміщення по вул. Грущевського в м. Бровари»: 

показник виконання «освоєно на О 1.01.20 12» замість 

«244, І 9тис.грн.» читати «558, І 5тис.грн.». 
2. Фінансовому уnравлінню Броварської міської ради зшиснювати 

фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на 

відnовідний бюджетний рік. 

3. КонтролЬ за виконанням цього ріщення nокласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від ______ _ 
NQ . _____ _ 



Додаток 

до рtшення 

Броварської міської ради 

від pN2 __ 

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції обєктів 

соціального призначення на 2008 - 2012 роки 

3. Завдання до Міської програми 

Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та 

будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої 

І 
території та культурно-виставков11м коі.!плексом з глядацькою залою 
на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари 
Мета: Забезпечення дозвілля молоді та культурного відпочинку 
мешканців міста 

Проектування, коригування Обсяг 
План на 2012 рік 

робочого проекту та фінансування 

будівництво адміністративного 

будинку з благоустроєм 

прилеглої території та 
культурно-виставкавою залою 9045,68 
на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 

Показники виконання 

Загальна вартість 20894,00 

Освоєно на О 1.01.20 12 року 11848,32 
%освоєння 56,71% 
Початок робіт 4 кв. 2006 
Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та реконструкція кінотеатру "Прометей" 

2 
під Будинок Молоді з благоустроєм прилеглоїтериторії 
Мета: забезпечити зайнятість, дозвілля молоді та культурного 
відпочинку мешканців міста 

Обсяг 
План на 2010 рік 

Предпроектні, проектні роботи фінансування 

0,00 
Показники виконання 

Загальна вартість 5000,0 
Освоєно на О 1.0 1.20 І О року 0,00 
%освоєння 0,0% 
Початок робіт 2 кв. 2009 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 



І Завдання: Проектування та реконструкція шатрового даху НВЦТМ 
3 1 Мета:Влаштування шатрового даху з покрашенням технічних 

і характеристик 

І Проектування та реконструкція Обсяг 
План на 2012 рік 

фінансування 
' шатрового даху НВЦТМ 

З5,80 

Показники виконання 

Загальна вартість 650,00 

Освоєно на О 1.0 1.2012 року 614,20 
%ОСВОЄННЯ 94,5% 
Початок робіт з кв. ;2007. 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та капітальний ремонт військомату по 

4 вул. Грушевського, І з благоустроєм прилеглої території 

Мета: Забезпечення служб міста офісними приміщеннями 

Проектування та капітальний Обсяг 
План на 2012 рік 

ремонт військомату по вул. фінансування 

Грушевського 0,00 
Показники виконання 

Загальна вартість 1075,00 
Освоєно на О 1.0 1.20 12 року 1075,00 
%освоєння 100,0% 
Початок робіт з кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2008 

Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та 

5 будівництво кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари 

Мета: Забезпечення соціальних потреб населення міста. 

Проектування та будівництво 
Обсяг 

План на 2012 рік 
фінансування 

кладовища по вул. Кутузова 
4015,17 

Показники виконання 

Загальна вартість 10590,85 

Освоєно на О 1.0 1.20 12року 6575,68 

%освоєння 62,1% 

Початок робіт 4 кв. 2005 

Закінчення робіт 4кв.2012 



Завдання: Проектування та будівництво скверу по вул. Гагаріна, 15 

6 
в м. Бровари 

Мета: Організація зон відпочинку для населення, благоустрій та 

озеленення міста 
t-- - - --- -- --- ---~-----,-----

Проектування та будівництво 
Обсяг 

План на 2012 рік 
фінансування 

скверу по вул. Гагаріна, 15 
25,70 

Показники виконання 

Загальна вартість 886,20 
-

Освоєно на О 1.0 1.20 12 року 860,50 

%освоєння ' 97,1% t 

Початок робіт 4 кв. 2007 
-

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та благоустрій прилеглої території 

7 адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 м. Бровари 
Мета: благоустрій та озеленення міста 

Проектування та благоустрій Обсяг 
План на 2012 рік прилеглої території фінансування 

адмінбудинку по вул. Гагаріна, 
1685,30 15 

Показники виконання 

Загальна вартість 1685,30 

Освоєно на О І .О 1.20 12 року 0,00 

%освоєння 0,0% 

Початок робіт І кв.2008 

Закінчення робіт 4 кв.2012 

Завдання: Проектування та реконструкція адмінбудинку по вул. 

8 
Гагаріна, 15 м. Бровари 
Мета: Приведення зовнішнього вигляду будівлі в належний стан з 

покращенням їі технічних характеристик 

Стадія: Проектування Обсяг 
План на 2012 рік 

адмінбудинку по вул. Гагаріна, фінансування 

15 670,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 670,00 

Освоєно на О 1.0 1.20 12 року 0,00 

%освоєння 0,0% 

Початок робіт І кв.2008 

Закінчення робіт 4 кв.2012 



Завдання: Проектування та реконструкція nарку "Приозерний" в 

9 м. Бровари 

Мета: забезnечити~11-гелів міста зонами від[]()ЧИнку --

Обсяг 
План на 2012 рік Проектування та реконструкція 

фінансування 
nарку "Приозерний" 

3946,50 

Показники виконання 

Загальна вартість 4157,70 

Освоєно на О 1.0 1.2012 року 211,20 
%освоєння 5,1% 
Початок робіт 1 кв. 2006 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та будівництво громадськаго туалету в 

10 
парку "Приозерний" в м. Бровари 

Мета: Забезпечення населення міста необхідними санітара-

гігієнічними вимогами, забезпечення чистотою та порядком в місті 

Проектування та будівництво Обсяг 
План на 2012 рік 

громадськаго туалету в парку фінансування 

"Приозерний" 

Показники виконання ----------

Загальна вартість 488,52 

Освоєно на О І .О 1.2012 року 488,52 
%освоєння 100,0% 
Початок робіт 4 кв. 2007 

Закінчення робіт 3 кв. 2009 

Завдання: Проектування та реконструкція парку ім. "Шевченко" в 

11 м. Бровари 

Мета: забезпечити жителів міста зонами відпочинку 

Проектування та реконструкція 
Обсяг 

План на 2012 рік 
фінансування 

парку ім. "Шевченко" 
5051,10 

Показники виконання 

Загальна вартість 5222,50 
Освоєно на О 1.0 1.20 12 року 121,10 

--
%освоєння 2,3% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2012 



і Завдання: Проектування та реконструкція громадського туалету в 

12 і парку "Перемога" в м. Бровари 
І Мета: Забеюечення населення міста необхідними санітара-
! гігієнічними вимогами, забезпечення чистотою та порядком в місті 

Проектування та реконструкція І Обсяг План на 2012 рік 
І р" громадського туалету в парку 1 с І нансування 

І 
"Перемога" 427,90 

~оказники викона_н_І-_!!І__ . - --- -------~ 

агальна вартість 
-----г 

450,00 І 

· Освоєно на О 1.0 І .2012 року 22,10 
%освоєння 4,9% 
Початок робіт І кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та 

реконструкція плавального басейну Купава по вул. Шевченка, 10 в м. 

ІЗ 
Бровари 

Мета: забезпечення належної підготовки команд спортсменів 

національних збірних до міжнародних змагань, Олімпіад та 

оздоровлення населення міста 

Реконструкція планального 
Обсяг 

План на 2012 рік 
фінансування 

басейну "Купава" 
13451,87 1000,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 23371,20 

Освоєно на О 1.0 1.2012 року 9919,33 

%освоєння 42,44% 

Початок робіт 4 кв. 2004 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та реконструкція планального басейну 

14 
"Лідер" в м. Бровари 

Мета: забезпечення належної фізичної підготовки учнів 

загальноосвітніх шкіл міста та оздоровлення населення міста 

Обсяг 
План на 2012 рік 

Стадія: Проекrування фінансування 

95,97 80,50 

Показники виконання 

Загальна вартість 310,00 

Освоєно на О І .О І .2012 року 214,03 

%освоєння 69,04% 

Початок проектних робіт 1 кв. 2008 
.. Закінчення проектних робіт 4 кв. 2012 



І Завдання: Проектування та будівництв9 спортивного майданчику 
15 по вул. Короленко в м. Бровари 

j ~ета: забе1печення дозвілля молоді та оздоровлення населення 
МІСТа 

Проектування та будівництво 
і Обсяг 
і 

фінансування 
План на 2012 рік 

спортивного майданчику по вул. І 

Короленко ' 2465,00 і 

Показники виконання 
-- -~~-~----- ---

Загальна вартість 2500,00 

Освоєно на О 1.0 1.2012 року 35,00 

%освоєння 1,40% 
-----

Початок проектних робіт з кв. 2007 

Закінчення проектних робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та рекронструкція басейну "Волна" в м. 

16 Бровари Мета: забезпечення належної фізичної підготовки 

учнів загальноосвітніх шкіл міста та о~доровлення населення міста 

Передпроектні та проектні 
Обсяг 

План на 2012 рік 
фінансування 

роботи 
246,86 

Показники виконання 

Загальна вартість І 390,00 

Освоєно на О 1.0 1.2012 року 143,14 

%освоєння Із6,7О% ---+-"-"--'-- --

Початок проектних робіт І І кв. 2008 

Закінчення проектних робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та реконструкція приміщень військкомату 

17 під офісні приміщення по вул. Грушевського в м. Бровари 

Мета: Забезпечення служб міста офісними приміщеннями 

Проектування та реконструкція 
Обсяг 

План на 2012 рік 
фінансування 

приміщень військомату 
2185,85 

Показники виконання 

Загальна вартість 2744,00 

Освоєно на О 1.01.2012 року 558,15 

%освоєння 20,3% 

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 



г --- --- ---~ ---- ------------ -~ 
' І Завдання: Проектування та будівниuтво станuії швидкої допомоги 

18 , на території Броварської uентральної районної лікарні по вул. 
! Шевченка, 14 
1 Мета: Забезпечення населення міста станuією швидкої допомоги 

І Обс" План на 20 12 рік Проектування станuії швидкої 

~~н~ні{~~~~~ допомоги ~-----------

Показники виконання 

Загальна вартість 15000,00 

Освоєно на О 1.01.2012 року 0,00 

%освоєння 0,0% 

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та будівниuтво багатоквартирного 

житлового будинку з комплексом приміщень соuіально-культурно-

побутового призначення та приміщенням музичної школи по вул .. 
19 Кірова, 28 в м. Бровари 

Мета: забезпечення жителів району приміщеннями соuіально-

культурно-побутового призначення та приміщенням музичної 

школи. 

Проектування Обсяг 
План на 2012 рік 

багатоквартирного житлового фінансування 

будинку 

Показники виконання 

Загальна вартість 61000,00 

Освоєно на О 1.01.2012 року 0,00 

%освоєння 0,0% 

Початок робіт 2 кв. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: Проектування та будівниuтво КП ДАЇ на розі вул. 
20 Гагаріна та вул. Київської в м. Бровари 

Мета: Забезпечення підвищення безпеки руху, швидкості 

Обсяг 
План на 2012 рік 

фінансування 

100,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 100,00 

Освоєно на О 1.0 1.2012 року 0,00 

%освоєння 0,0% 

Початок робіт І 2 кв. 2оо8 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 



~равдання: Проектуванн~-так;шітмьний ремонт ~р;,;-~іwен~-

21 нежитлової будівлі по вул. Київська, 137 в м. Бровари 
j Мета: Приведення будівлі в належний стан з покращенням їі 
_ _:гехнічн_~:~х характеристик 

- ~~ 

' і Обсяг І 

План на 2012 рік 
І фінансування 

- ------ І --~------ --

Показники виконання 

Загальна вартість 123,20 
--

Освоєно на О 1.0 1.20 12 року 123,20 
-~~ - ---~-~~~--~ ··~ ---

%освоєння 100,00% 

Початок робіт . 2 кв. 2008 

Закінчення робіт · 4 кв. 2009 
--· -··- ~-~ 

Завдання: Проектування та реконструкція ганку головного входу 

22 
Адмінбудику по вул. Гагаріна, 15 в м. Бровари 
Мета: Врахування потреб інвалідів у відповідності до Закону 

України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 

Обсяг 
План на 2012 рік 

фінансування 

298,00 
.. ---- -----

Показники виконання 

Загальна вартість 298,00 

Освоєно на О 1.01.20 12 року 0,00 
-----~-

%освоєння 0,00% 

Початок робіт 2 кв. 2008 

Закінчення робіт 4кв.2012 

Завдання: Проектування та будівництво багатоквартирного 

23 
житлового будинку по вул. Черняховського в районі розміщення 

будинку N~ 19 м. Бровари Київської обл. 

Мета: забезпечення житлом громадян міста 

Передпроектні роботи: Обсяг 
План на 2012 рік 

відведення земельної ділянки, фінансування 

топогеодезична зйомка 91,75 

Показники виконання 

Загальна вартість 100,00 

Освоєно на О 1.01.2012 року 8,25 

і% освоєння 0,0% 
-- ---- -- --~ 

Початок робіт І кв. 2009 

і Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Міський голова І.В.Сапожко 
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