
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін в додаток до рішення Броварської міської 
ради від 13,05.2010 № 1510-83-05 «Про внесення змін до 

«Міської програми по будівництву та реконструкції магістральних * 
вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2011 роки», 

«затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 14 січня 2008 року за № 593-32-05 

Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської міської 
іди від 21.12.2010 року №537, відповідно до рішення Броварської міської ради від 
1 січня 2008 року за № 593-32-05 «Про затвердження «Міської програми по 
/дівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення 
і 2008 - 2011 роки» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Броварської міської 
іди від 13.05.2010 року № 1510-83-05), керуючись пунктом 22 статті 26 Закону 
країни «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
ютійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
оджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

в и р і ш и л аг 

1. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 
№ 1510-83-05 «Про внесення змін до «Міської проірами по будівництву та 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008 -2011 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14, січня 2008 року за 
№ 593-32-05», виклавши в новій редакції завдання 2, 3 розділу 3 Програми, 
згідно з додатком. 
2. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 
20.05.2010.2010 № 1544-84-05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008 - 2011 роки», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14 січня 2008 року за № 593-32-05», виклавши в новій редакції завдання 1 
розділу 3 Програми, згідно з додатком 
3. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 
02.07.2010.2010 № 1571-85-05 «Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008 - 2011 роки», затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 14 січня 2008 року за № 593-32-05», виклавши в новій редакції завдання 7 
розділу 3 Програми, згідно з додатком. 
4. *' Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми, в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на 
відповідний бюджетний рік. 
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5. Завдання 2, 3 розділу 3 додатку до рішення Броварської міської ради 
13.05,2010 № 1510-83-05 визнати таким, що втратило чинність. 
6. Завдання 1 розділу 3 додатку до рішення Броварської міської ради 
20.05.2010 № 1544-84-05 визнати таким, що втратило чинність. 
7. Завдання 7 розділу 3 додатку до рішення Броварської міської ради 
02.07.2010 № 1571-85-05 визнати таким, що втратило чинність. 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андреева В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Додаток 
до рішення 
Броварської міської ради 
від № 

Зміни до Міської проірами по будівництву та реконструкції магістральних 
вулиць загальноміського призначення 

на 2008-2011 роки 
3. Завдання до Міської програми 

тис, грн. 
Завдання: Проектування та реконструї 
значення в м. Бровари (вул. Возз'єднані 
Мета: покращення транспортно-експл} 
дороги та дорожньої інфраструктури п 

сція магістральної вулиці районного 

гатаційного стану автомобільної 
з вул. Воззєднання 

• Реконструкція магістральної вулиці 

Обсяг 
фінансуван 

ня 

План 
2010 рік 

План 2011 
рік • Реконструкція магістральної вулиці 

3417, 62 1027,63 
Показники виконання ? 
Загальна вартість 5095,49 
Освоєно на 01.01.2010 року • 1677, 87 
% освоєного 32.93% 
Початок робіт 4 кв. 2005 
Закінчення робіт 4кв. 2011 

Завдання: Проектування, коригування та реконструкція магістральної 
вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської обл 

Реконструкція магістральної вулиці 
Обсяг 

Фінансуван 
План 

2010 рік 
План 2011 

рік Реконструкція магістральної вулиці 
2708,46 2447,63 

Показники виконання 
Загальна ваптість 4021.90 
Освоєно на 01 г01.2010 ґюку 1313. 44 
% освоєння 32.66% 
Початок побіт 4 кв. 2007 
Закінчення побіт 4 кв. 2011 

Завдання: Проектування та реконструкція внутрішньоквартального проїзду 
(вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської обл. 

Реконструкція 
внутрішньоквартального проїзду 

Обсяг 
фінансуван 

План 
2010 рік 

План 2011 
рік Реконструкція 

внутрішньоквартального проїзду 
57,45 0,00 

Показники виконання 
Загальна вартість 1377,01 
Освоєно на 01.01.2009 року 1319, 56 
% освоєння 95,83% 
Початок робіт . 4 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 



тис. гри. 

7 

Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція 
магістральної вулиці загальноміського значення (вул.Київська) в м. Бровари (1 
етап: від обїзної дороги до р-ну Розвилка) 
Мета: забезпечення розвитку мережі автомрбільних доріг міста Бровари 

Проектування та 
реконструкція 

вул. Київська (1 етап) 

Обсяг 
фінансува 

ння 

План на 2010 рік План на 2011 рік 

Проектування та 
реконструкція 

вул. Київська (1 етап) 

Обсяг 
фінансува 

ння 
Місцевий 
бюджет 

Держав 
ний 

бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Держави 
ий 

бюджет 
Проектування та 
реконструкція 

вул. Київська (1 етап) 
31145,03 

5163,207 
в т. ч.: 

проектні роботи 
306,3 

Показники виконання 
Загальна пягітість Д9.46П.ЯП 
Освоєно на 01.01.2010 11315.77 
% освоєного 26,65% 
Початок робіт 1 кв. 2007 
Закінчення робіт 4кв. 2011 

Міський голова І.В.Сапожко 


