
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 № 1513-83-05 

«Про внесення змін до «Міської програми по будівництву 
IV житлового району м. Бровари на 2008 - 2011 роки», 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 27.03.2008 року № 682-35-05» 

Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 27.12.2010 року №541, відповідно до рішення Броварської міської 
ради від 27 березня 2008 року за № 682-35-05 «Про затвердження «Міської 
програми по будівництву IV житлового району м. Бровари на 2008 -2011 роки», 
(із змінами, внесеними згідно з рішенням Броварської міськоїради від 13.05.2010 
року № 1513-83-05), 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 від 13.05.2010 
№ 1513-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по будівництву IV 
житлового району м. Бровари на 2008 - 2011 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 27 березня 2008 року за № 682-35-05» (далі -
Програма) та доповнити завданням 11 в розділі 3 Програми: 
1.1. Завдання 11 «Проектування та будівництво РП (ТП-5)(розподільчого пункту 
(трансформаторної підстанції-5) по вул.Чубинського для електропостачання ІУ 
житлового району в м.Бровари»: 

- встановити видатки на 201 Ірік в сумі 2450,00тис.грн., читати «план на 
201 Ірік» 2450,00тис.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 Андреева В.О. 

Міський голова ІВ.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Додаток 
до рішення 
Броварської міської ради 
від р№ 

Зміни до Міської програми по будівництву ІУ житлового району м.Бровари 
на 2008 -2011 роки 

3. Завдання до Міської програми 
? тис. грн. 

11 

Завдання:: Проектування та будівництво РП(ТП-5) (розподільчого 
пункту (трансформаторної підстанції -5) по вул.Чубинського для 
електропостачання ІУ житлового району в м. Бровари Київської обл. 
Мета: Розбудова та модернізація інфраструктури міста 

будувництво інженерних мереж 
Обсяг 

фінансуван 
План на 
2010 рік 

План на 2011 
рік будувництво інженерних мереж 

2450,00 2450,00 
Показники 
Загальна вартість 2450,00 
Освоєно на 01X) 1.2011 року 0,00 
% освоєння 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2011 
Закінчення робіт 4кв. 2011 

Міський голова І.В.Сапожко 


