
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД\ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін в Додаю кдо «Міськоїпроrpами 
ПО будівництву тареюнС1рУ кції магістральних вулиць 

загarIьномісьюго признmення на2008 - 2012 роки», 
затвердженоїр ішенням БроlЩJСЬКО їмісько їр цци 

від 14 D 1 2008 р. NQ 593-32-05 

Розглянувши подання віддіпу капітarIЬНОГО будівництва БРОlЩJсьюїмісьюї 
рцци від 06п22012 NQ 42, відповідно до рішення Броварської міської рцци від 
січня 2008 pOIo/ за NQ 593-32-05 «Про затвердження місьюї проrpами по 

будівництву та реЮНС1рукції магістральних вулиць заГarIьномісьюго 

признmення на 2008-2011 роки» (із змінами, внесеними згідно з рішень 

Броварсьюї міської рцци від 1зп52010 pOIo/ NQ 1510-83-05 та від 29.122011 
NQ494-17-06), керуючись пункroм 22 статті 26 Заюну УIiJаііш «Про місцеве 

самоЩJЯДУвання в YIiJarnD>, ЩJаховуючи рею мендації постійної юмісії з питань 
соціarIьно-еюномнного та Iо/ЛЬ'І)'рного РОЗВИТIо/, бюдже1)', фінансів та цін, 
Бро вар ська міська р ад а 

вирішила: 

1. Внести зміни в Додаюк до «Міської проrpами' по будівництву та 

реюнcrpу кції магіСТРarIЬНИХ вулиць заГarIьномісьюго признmення на2008 - 2012 
роки», затвердженоїрішенням БроlЩJСЬКОЇ міськоїрцци від 14пl 2008 р. NQ 593-
32-05 (дал і - Проrpама) в зацданняро:щілу 3 Проrpами: 
1.1. Зацдання 1 «Проеюування, юриryвання робочою проеюу та реконС1рУКЦЇЯ 
магістрм ьної вулиці районного знmення в м. Бровари (вул. ВоЗЗ'ЕдН анн я)>> : 

- встановити видатки на2012рік в сумі 2570,з01ИС.ГРН. за рахунок субвенції 

з Державною бюдже1)' та за рахунок перерозподілу юштів місцеоого бюджету в 

сумі 1 О,ОО1ИС.ГРН., план на2012рікчитати «2580,зотис.rpн.». 
12.Зацдання7 «Проеюування, кориryванняробочою проеюу тареконС1рУКЦЇЯ 

магіС1рМЬНОЇ вулиці загarIьномісьюго значення (вул.Київська) в м. Бровари 

(першачерга: від об'їзноїдороrnдо району Розвилка)>>: 

зменшити видатки на2012рікнасуму 1 о,оО1ИС.ГР Н., план на2012рікв 
сумі 4785,о01ИС.ГРН. читати як «4775 ,оО1Ис.грн». 
2. Фінансооому упраВllінню Броварської міської ради здійснювати 

фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на 

відповідний бюджетний рік. 

3. КОН1роль за виюнанням цюго рішення ПОЮ1асти на заС1)'ПНИка місьюго 
голоm Андрєєва В.О. 

Міський голова І .В.Сапожко 

м. Бровари 

від _____ _ 
NQ _____ _ 



1 

7 

Додаток 

до рішення 

Броварсьюїмісько їр~и 
від NQ __ _ 

Зміни до МіськоїпроІрами по будівництву та реюнструкціїмагіС1рагшшх 
вулиць загальноміського призначення 

на2008 -2012 роки 

3 З М' alЩаннядо ІСЬКО І про Ір ами 1ИС. грн. 

Завдання: Проеюування та реюнстру кція магіС1ральноївулицірайонноro 
значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) 

Мет: покращенНЯ1ранспортно-експлуатаційноro стану аВlОмобїпьної 

дороги та дорожн ьої ін фр астру юури по вул. ВоЗЗfДнання 

І План 2012 рік 

Обсяг 
всього : 2580.з0 

Реюнстру кц ія магістр ал ьно ї вулиці фінансування 
ВТ.ч.: 

Місцевий Державиий 

бюджет бюджет 

3417,62 10,0 2570.з0 

Показники виконання 

Загальна вартість 5095,49 
Осюrnо на01 D12012 1677,87 
%осюrnоro 32,93% 
Початокробіт 4 кв. 2005 
Закінчення роб іт 4кв.2012 

Завдання: Проеюування, кориry вання робочоro проеюу та реюнстру кція 

магіс1рал ьноївулиці загал ьноміського значення (вул .Київська) в м. Бровари 

(першачерга: від об"ізноїдороги до району Ро з вил ка)>> 

Mern: забезпеченнярозвитку мережі аВlОмобїпьних доріг міста Бровари 

Проеюу вання та Обсяг 
План на 2012 рік 

Місцевий 
реюнстру кція фінансування 

бюджет 
Державний бюджет 

ву л .Ки ївська (1 етап) 
45651.з75 4775,00 

Показники виконання 

Загал ьна вартість 59182,405 
Осюrnо на01 D12012 13531,03 
%осюrnоro 22,86% 
Почато кроб іт 1 КВ.2007 
З акінч енн Яlюб іт 4КВ.2012 

Міський roло ва І.В. Сапо жю 
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