
РІ IIJ Е 11 11 Я 

Ilро внессння ,!МІІІ:ІО «Міо,кої програ\-IІIIЮ 

бу llї"вни нтву та реКОIІС I'РУКI(ії :'v1агістра:IЬНИХ В)'':ІИ ЦІ, 
загaJIы�\lісI,коІ'оo призначсння 

на 2008 - 2012 РОКІ!». шгвеРllженої рішснням 
Броварської міської ра:tи віп 14.0 1.2008 р. N~ 59:1-32-05 

Р031ЛЯНУВШИ IIОДШШЯ віJli(іл) каrlітaJrы�l'оo будіВНИl!тва Броварської 

міської ради від 13.01.2012 року N~ 19. ЗlіJ(НО рішення Броварської :'v1іської 
ради віп 29.12.2011року N2 506-17-06 «Про бюджст міста на 2012 рік», 

відпові,llЮ 1\0 рішення Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за N2 
59:1-:12-05 «Про затвердження MiCI,KOЇ IІрOl'рами по будіВНИl!ТВУ та 

реконструкнії магістральних ВУЛИЩ, заПlЛьноміеЬКОl'О "ризначення на 2008-
2011 роки» (із змінами, внесеними згішю з рішенням Броварської міської 

ради від 13.05.2010 року NQ 1510-8]-(5), кеРУЮЧИСІ, пунктом 22 статті 26 
Закону України «Про :'v1iCueBe самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомснлаШI ПОСТlиної комісії З lІитань соuіально-скономічного та 

КУ,lЬТУРIЮI·О розвитку, бюджету. фінансів та [[ін, Ilоетійної комісії з ГІІпань 

розвитку блш'оустрій терИТОрllІ. зсме:Iы�ихx відносин, архітектури, 

буді ВІІ 11 lIтва та інвестиuій Броварська :'v1ICbKa рада 
вир і ІІІ 11 Л а: 

1. Внести зміни до «Міської IІрогра.\1И 110 будіВНИl!ТВУ та реконструкиії 
магістра,:н,них ву.1ИUЬ заГ<LlьноміCf,КОI'О "Рl13начсння на 2008 2012 роки», 
затвердженої рішенням БроваРСЬКОЇ\1іСI,КОЇ ради від 14.01.2008 р. N" 593-32-
05 (JlaJli - Ilрограма) та ДОIIOВНIПИ ро:щіл 3 llрогра:'v1И 3авлаllllЯ 11 
«Бу;(іВНI1IlТВОlро.lеЙбусної лінії Бровари Київ»: 

1.1. Встановити видатки на 2012 рік в сумі 141 000,00 тис. грн. 3 )lсржавного 

бюджету України «Субвенuія з державноl'O бю](жету :'v1icbKOMY бюджету 
міста ьровари на будіВIІІЩТВО ТРО:lейбусної лінїI Бровари ,. КИЇВ», JJ:lан на 

2012 рік 'lІпати 141 000,00 тис. І'РН. 
2. Фі HaHCOBO:'v1Y УllраВ:lінню Броварської міської ради 3;lIйснювати 

Фінаllсування Ilрограми в :'v1ежах заТВСР:ІЖСНИХ аСИПlуваlll, в БЮ.1ЖС·Jі міста 

ІІа віJlllOвіпний бюджстний рік. 

3.Контроm, за ВИКОJJaНIІЯ:'v1 ЦІ,ОI'O рішення IIOК.lасти на заСТУllника \IIСI,КОГО 

rOJIOBII Л Н:lрссва в.о. 

Міський ГО;lОва 

\1 l)ptJHapll 

1\11 

.Ус' 

I.В.СшJOЖКО 



:10 РlшеllllЯ 
IjpoBapCI,);()1 \IIСІ,);оl paJlIf 

ВІ:І р. ",О 

·lаВlІання: l::іудіВНИІlТВО 1 рО.ll'fі6усної лінії БроваРІ! Київ 

11. . \1eTa~ rюкр'!...шсння трюtcllОР 11101·0 зroЛУЧСНIІЯ \lіж \Іістами Dр~вари т':І:. КИІВ. ' 
IlросктуваllНЯ та буліВIІИll1 во ,О6сяr І 1;lаll на 2012p . 
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