
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 № 1508-83-05 «Про внесення змін до 

«Міської програми по будівництву та реконструкції об'єктів 
соціального призначення на 2008"- 2011 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. № 591-32-05» 
? 

Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 21.12.2010 року № 537, відповідно до рішення Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за № 591-32-05 «Про затвердження міської 
програми по будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 
2008-2011 роки» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Броварської міської 
ради від 13.05.2010 року № 1508-83-05), 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 

в и р і ш и л а : 

1. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради № 1508-83-
05 «Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008 - 2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. №. 591-
32-05», виклавши в новій редакції завдання 13 розділу 3 Програми, згідно 
з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми, в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
едста на відповідний бюджетний, рік. 

3. Завдання 13 розділу 3 додатку до рішення Броварської міської ради 
13.05.2010 № 1508-83-05 визнати таким, що втратило чинність. 

4. 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 р№ 

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції обектів 
соціального призначення на 2008 - 2011 роки 

З. Завдання до Міської програми 
тис. грн. 

13 

Завдання: Проектування та реконструкція плавального басейну Кулава по вул 
Шевченка, 10 в м Бровари 
Мета: забезпечення належної підготовки команд спортсменів національних збірних до 
міжнародних змагань, Олімпіад та оздоровлення населення міста 

Реконструкція плавального басейну 
"Купава" 

Обсяг 
Фінансування 

План на 
2010 оік 

План на 2011 
Ык 

Реконструкція плавального басейну 
"Купава" 17676.40 534.70 

Показники виконання 
Загальна вартість 23371.20 
Освоєно на 01 01 201*0 року 5724, 79 
% освоєння 24. 50% 
Початок робіт 4 кв 2004 
Закінчення робіт 4 кв 2011 

Міський голова І.В.Сапожко 


