
БРОВАРСЬКА M!Cf,KA РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення 3мін до «Міської nрограми по 

будівництву та реконструкції загальноосвітніх, дошкільних 

закладів, закладів культури на 2008-2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

14.01.2008 N~ 595-32-05 

Розглянувши подання відділу каnітального будівництва Броварської міської 

ра,nи від 24.11.2011 року N2 432, відnовідно до рішення Броварської міської ради 
віД 14 січня 2008 року за N2 595-32-05 «Про затверд~ення міської програми по 
будівництву та реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів 
культури на 2008-2011 роки» (із змінами, внесеними згідно з рішенням 

Броварської міської ради від 13.05.2010 року N2 1511-83-05), керуючись пунктом 
22 статті 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 шила: 

І. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 

загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів культури на 2008 - 2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 N2 595-32-05 (далі 
- Програма): 
1.1 Викласти назву Програми в наступній редакції: «Міська програма по 

будівництву та реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів 
культури на 2008- 2012 роки». 
1.2. Внести зміни в Завдання 4 розділу 3 Програми: «Проектування та 

реконструкція дитячої школи мистецтв по вул'. Незалежності,І2-б з благоустроєм 
прилеглої території та шатровим дахом»: 

встановити видатки на 2012рік в сумі 48,0тис.грн., план на 2012рік читати 

«48,00тис.грн.». 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 

фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на 

відповідний бюджетний рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Андрєєва В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 

від~~~~~-
N2 ______ _ 



Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 

від p'N2 

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції 

загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів культури 

на 2008- 20 12 роки 

З. Завдання до Міської програми 

Завдання: Проектування та будівництво школи-садка N2l на 
території ЗОСШ N2l, І-ІІІ ступенів по вул. Київська, 15З в м. 

Бровари 

Мета: Забезпечити район "старого міста" школою-садком та 

додатковими учнівськими місцями 

Обсяг План на 
Проектування та будівництво школи-

фінансування 2012 рік 
садка .N2l 

1600,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 1600,00 
Освоєно на О І .О 1.2012 року 0,00 
% освоєн_ня 

- ---··--·· 
0,00% 

~ -~ 

Початок робіт І кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Завдання: .Проектування та будівництво школи І ступеня 

(молодшої школи) на території ЗОШ N22 по вул. Енгельса, З в м. 
Бровари 

Мета: Забезпечити район Торгмашу молодшою школою з 

додатковими учнівськими місцями 

Проектування та будівництво школи 
Обсяг План на 

фінансування 2012 рік 
по вул. Енгельса, З 

800,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 800,00 

Освоєно на О 1.01.2012 року 0,00 

%освоєння 0,00% 

Початок робіт І кв. 2008 

Закінчення робіт 4кв.2012 



-

Завдання: Проектування та реконструкція гімназії ім. Олійника 

по вул. Красовського, 3-а 

Мета: Приведення в належний стан будівлі та реконструкція 

інженерного забезпечення 

Обсяг План на 
Проектування та рекон9трукція 

фінансування 2012 рік 
гімназії ім. Олійника 

796,90 

Показники виконання 
-

Загальна вартість 864,40 

Освоєно на О 1.01.20 12 року 67,50 

%освоєння 7,81% 
----~~ 

Початок робіт 4 кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

~--

Завдання: Проектування та реконструкція дитячої школи 

мистецтв по вул. Незалежності, 12-б з благоустроєм прилеглої 

території та шатровим дахом 

Мета: Покрашення технічних характеристик будівлі та примішень 

для гурткових занять 

Проектування та реконструкція Обсяг План на 

дитячої школи мистецтв по вул. фінансування 2012 рік 
НезалеЖності, 12-б 62,96 48,00 

Показники виконання 

Загальна вартість (ПР) 377,30 

Освоєно на О 1.01.20 12 року 314,34 

%освоєння 83,31% 

Початок робіт 4 кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2012 

Міський голова І.В.Сапожко 
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