
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИїВ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження «Міської проrpами 
по вивченню процесів підтоплення 

на території міста Бровари на 2008 рію) 

РозгJIJUlYВШИ подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 14 листопада 2007 року Н!! 861, згідно рішеННJI виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 14 січНJI 2008 року з метою виконанНJI 
заходів по створенню СПРИJIТливих умов для проживанНJI жителів міста, 
06стежеННJI та вивченНJI процесів підтоплення території міста для подальшої 
організації та координації по ліквідації наслідків підтопленНJI, керуючись 
пунктом 22 стапі 26 Закону України «Про місцеве самоврядуванНJI в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

8 Н Р і ш 11 Л а: 

1. Затвердити <<Міську проrpаму по вивченню процесів підтопленНJI на 
території міста Бровари на 2008 рію) (далі Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здіЙСJПOвати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. 

3. Відцілу капітального будівництва БроварсьК~і міської ради заб~печити 
своєчасне виконaRЮI заходів Програми ІЗ залучеННJIМ пІДрJIДНИX 
організ '" ацlИ. . П 

4. Відділу капітального будівництва звітувати п.!'0. ХІд ~.иконанНJI рограми 
ЩомїсJIЧНО управлінню економіки БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. . 
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І.В.Сапожко 
Секретар міської ради 

1і} 



ПОДDІІІ'.: 

НачanЬНllК 
відділу капітальноГО будіВНlщтва 

ПОГОДЖЕНО: 

3ВСТУПНІІК 
міського голови 

Начальник управпінНJI економіки 

Начanьник фінансового ynрaвnінни 

Начanьник 
юридичного відділу 

,"_~ВУІ~~r-__ В.В.Руденко 

__ ~---=-..:...~_)+~ __ Н.І.саченко 

с С3І І.Г.Лавер 

Начanьник 
зaranьного відділу 

Голова комісіі з питань 
соціanьно-економічноro 
та КУJlЬТУРН~ro розвитку, 
бюджету, фІнансів та цін 

~ _---Н.І.ГНа'11ОlС 

000033 

А.В. БуJПC8 
--------~~~~ 



ЗАТВЕРджЕНО 
рішенням Броварської міської ради 
від -ІІІ. о/ rlt:D/'p 
Н!! 59/! - JJ, а_ ОЬ-

МІСЬКА ПРОГРАМА ПО ВИВЧЕІПІІО ПРОЦЕсm 
ПІДТОПЛЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

МІСТА БРОВАРИ 
НА2008 РІК 

1. 30zшlыli 1І0ЛО3IсеIlIlR •• 
• Програма СТВОРІОЄТЬСЯ згідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядуваuНJI в Україні», інших Законів України, актів Президента України, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року за Н!! 160 «Про 
затвердженНJI Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій 
в містах і селищах України», інших постанов та розпоряджень Кабінету 
Міністрів України, рішення Київської обласної ради від 19.06.2003 року за Н!! 
095-08-XXIV « Про Програму ліквідації наслідків підтоплення територій в 
містах і селищах Київської області у 2003-2030 р.р.)), Правил забудови м. 
Бровари затверджених рішенням сесії Броварської міської ради від 21.09.2006 
року Н!! 107-08-05. 

2. ГОЛО(JІІО Аlеmо Міської "POZPlIJJIIL 
ГоловноlO метоlO Міської програми є обстеження та вивчення процесів 

підтоплеННJI території міста для подальшої організації та координації по 
ліквідації наслідків підтоплення. 

з. 30(JдОIlIIЛ Міської "POZPlIJJtll 
Детально описано в додатку Н!! 1 до Міської програми . 

• 4: ФіНОIlСУ(JQlIІIR Міської "POZP/lJfllL 
Джерелом фінансування заходів Міської програми є кошти загального та 

цільового· фондів бюджету м. Бровари, виділе~ в м.ежах ~ат~ерджених 
а~иrнyвань на бюджетний рік, а також кошти ІнвеСТОРІВ та ІНШІ джерела 

фІНансування не заборонені законодавством . 

• 

Секретар ради 
..~~,...... І.В.Сапожко 



• 
ПОДОІШН: 

НочanЬНJfК 
відділу капітanы�оro будіВНJщтва 

ПОГОДЖЕНО: 

• 

ЗВСТУПНlfК 
міського голови 

• 

• 

• 

• 

• 

_-OT/RU-W~' ~.~_'_.м.м.ЖданОВС:LQI 

(, 

~~~ч-:у-_~_В.В.Рудеико 

• 

• 



1 

Додаток 1 • 

до МІськаТ програми _ 
по 8и8ченню nроцес/8 nlдтоnлеННR 
на територ/і· 

М. БРО8ари на 200в.рlк 

тис. г"н • . 
Завдання: Вивчення процесІв підтомення на територі1 м.6ровари 
міТа: Oбcreження та вивчення процесІв підтоплення територl1 мІста дnя подальшо' 
Оpl1lнlзацl1 та КDординацlТ робіт по лlквlдaцl1 наслідків підтоплення • 
Вивчення процесІв підтоплення Обсяг фІнансування План на 2008 рІк 

25000 25000 
Показники -

~ 

ЗвtВI1ьна вартість 250,00 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення DООIт 4 кв. 2008 -
ВСЬОro по nDoroaMI 250.00 250.. оо 

~ 

сёкретар ради І.В.Сапожко 
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ПОДОІІІІН: 

• 
НОЧDJIЬНlIК 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДХСЕНО: 

ЗаСТУПНIfК 
міського гоnови 

/L'M.~ 

--I-fНIН,..........+-~ __ B.B.PyдeНlO 

• 



вроВАРСЬКА МІсьКА РАДА КИlвськоl оllЛAСТІ 

~ ... ~ ... КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
07400, м. БроваРІ" КІІЇВСЬКОЇ обmu:тi, вул. ГаnpїIш. І S 
тeлlфакс 5-21-37 КОД 22202690 

.1rt./,t.:.R.~ .......... Ne ••• rll.'I:.. .. . 
На N! .........•......... Від ........................ . 

Про ВІІІІІСІІІІІВ ПІIТD'ІІІВ ІІа розглRд 
деnyraтlв ІіРО8арсько1' I\llсько' РІДІІ 

В.о. міського голови -
заступнику міського голови 
Андрєєву В.О. 

- - . . Шановний Василю Олександровичу! 

Д1Ul формув8IШJI Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Бровари Київськоі області, керуючись пунктом 22 cтam 26 
Захову Украіни «Про місцеве самоврядувания в Украіні», прошу винести на 
розгщ депутатів Броварської міської ради Київської області Міські 
програми відцілу капітального будівництва: 

- «Міську програму по будівництву та pe~OHcтpyкцii об'єктів 
соціального призначеВНJI на 2008 - 2009 роки»; -r-

- «Міську програму по будівництву та реконструкції мariстральних 
вулиць загальноміського призначeнвJI на 2008 - 2009 роки» -L 

- «Міську програму по будівництву та реконструкції інженерних мереж 

иа2008 ріІО> +.. 111.11'. • • • .ОО 
- «Міську програму по вивчеmпo процесІВ ШДТОШІеНИJI на терИТОрll м. 

Бровари на 2008 рію> -І-

Зповaroю 
Вачальви~ l~ідді.пУ І' .! Н 

~hI. Тураиська Г.Б. 
""32-49 

'" ! ,,,:. • 

• . 

М.М.ЖдавовськпЙ 
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