
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕНИЙ 

Броварської міської ради від 13.05.2010 № 1510-83-05 
<Лро внесення змін до «Міської програма по 

будівництву та реконструкції магістральних вулиць 
. загальноміського призначення на 2008-2011 роки», 

від 14 січня 2008 року за № 5$3-32-05 

Розглянувши кло&отання відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради від 29.03.2011 №175, згідно з розпорядженням Київсько^ обласної державної 
адміністрації «Про затвердження коригування робочого проекту реконструкції̂  
магістральної вулиці загальноміського значення (вулиці Київської) в мЛїровари 
Київської області(пч>ша черга) від 24лютого 201 Іроку №152, відповідно до рішення 
Броварської міської ради: від 14 січйя 2008 року за.№ 593-32-<Й> «Про затвердження 
<Д£ської програми по будівнщіву та реконструкції магістральних вулиць 
загальноміського призначення на 2008 - 20ДІ роки» (із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Броварської міської ради від 13.05.2010 року № 1510-83-05), керуючись 
пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-екойомічного 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 рада 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» (далі -Програма) по завданню 7 в розділі 3 Програми: 
1.1. Назву «Проектування та> > реконструкція магістральної* вулиці 
загальноміського значення (вупіСиївська) в м. Бровари (Іетап: від об'їзної 
дороги.до р-ну Розвилка)» викласти в наступній редакції «Проектування, 
коршування робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці 
загальноміського^ значення (вулЛЄиївська) в м. Бровари (церша черга: від 
об'їзної дороги до району Розвилка)». 
1.2. Внести зміни в показник «-Загальна вартість»: читати «59182,405тис.грн.» 
замість «42640,80 тис.грн.» * 
13. Внести зміни в показник--«Обсяг фінансування» на 2011рк , читати 
«47383,46тис.грн.» замість «30661,85тислрн.». . 

• 1.4. Внести в показник «% освоєного»: читати «19,94%» замість 
«27,79%». 
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2. Фінайсовомууправлінню 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 
АндрєєваВ.О. 

Міський голова . ІЛЗ.Сапожко 
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м. Бровари 
від 
№ 



Додаток 
до рішення 
Броварської міської ради 
від 2011 № 

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

на 2008-2011 роки 
тис.грн. 

7 

Завдання: Проектуваннядоригування робочого проект 
магістральної вулиці загальноміського значення (вул.Кі 
(перша черга: від об"Ізної дороги до р-ну Розвилка) 
Мета: забезпечення розвитку мережі автомобільних до] 

у та реконструкція 
іївська) в м. Бровари 

ріг міста Бровари 

Проектування, 
коригування робочого 

проекту та 
реконструкція 
вул.Київська 
(перша черга) 

Обсяг 
фінансуван 

ня 

План на 2010 рік План на 7 >011 вік Проектування, 
коригування робочого 

проекту та 
реконструкція 
вул.Київська 
(перша черга) 

Обсяг 
фінансуван 

ня 

Місце-
вий 

бюджет 

Держав-
ний 

бюджет 

Місцевий 
бюджет 

'Держав-
ний 

бюджет 

Проектування, 
коригування робочого 

проекту та 
реконструкція 
вул.Київська 
(перша черга) 47383,46 

4680,00 в т.ч. 
проектні 

роботи 247,7 
ЇТпкяшіпси виконанні і 
Загальна вартість 59182.405 
Освоєно на 01.01.2011 11798,95 
% освоєного . 19,94% 
Початок робіт 1 кв. 2007 
Закінчення побіт 4 КПі 2011 
Міський голова ІЗ.Сапожко 


