
Г Про затвердження «Міської програми по 
будівництву та реконструкції загальноосвітніх . , 

ДОШКІЛЬНИХ закладів та закладів культури 
на 2008 - 2009 РОКИ)) 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 14 листопада 2007 року .N'!! 725, згідно з рішенним виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 14 січни 2008 року з метою викон8НИJl 
заходів по створенню умов для всебічного розвитку та вихованню дітей, 
покращеННJI перебування дітей дошкільного віку та школярів в навчальних та 
дошкільних закладах, керуючись пунктом 22 cTaтri 26 Закону України «Про 
місцеве самОВРJlдув8ННИ в Україні)), враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань соціально .. економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, Броварська міська рада 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Затвердити «Міську програму по будівництву та реконструкції 
загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів культури на 2008 -
2009 роки» (далі Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійсиюват,! 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеn 
міста на відповідний бюджетний рік. ... .. 

3. Відділу капітального будівництва БроваРСЬК~1 МІСЬКОI ради заб~печити 
Своєчасне виконання заходів Програми 13 ЗQJIYЧенНJIМ ПІДРЯДНИХ 

організацій. . п 
4. Відд' 'тального бvДівниц~і.!іТИ про ХІд виконання рограми 

шу капІ J' f"o R....L~" .., .. 
Щомісячно управлінню екон . Dl?овар'СЬ!,~1 МlСЬКОI ради. . 

S К .. ~Ulru ць . (\ пfe JiJI окласти на заступника . овтроль за виконcuuvu.... СІ ) Ф 

міського голови Руденка сі 41 ~ k ,.е )) ~ ,.1 'о' 
L/~ і '" 

ІІІ 
Секретар ради 

І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від.... 111. () І. МаРР . 
N!! ["(J!' - ~l-()5" 



ПОДDІІІІВ: 

начanы�кK 
відділу капітальноГО будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Начальник управліННІ економіки 

Начальник фінансового управліННІ 

Начальник 
IОРИДИЧНОГО відділу 

_~-r-~_~ __ М.М.Ждановс,1'IIJ 
J 

( 
І . 

~_~ib''t_-t-__ В.В.Руденко 

__ ~=--~-fr?r ___ Н.І.сачеIlКО 

~А.М.3eJIeIШa 

С dl.r.JJaвep 

Начальник 
загального відділу 

Голова комісіі з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку. 

БIОДЖету. фінансів та цін 

~ __ H.I.ГHa'I1OIC 

А.в.Булка 
--------~жцч_--~ 



, ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішеНIIJIМ Броварської міської ради 
від 11/. o/.,JO:ilj. 
N! 59 s -8,}, - о.!) 

,МІСЬКА ПРОГРАМА ПО БУДІВНИЦТВУ ТА РЕКОНСТРУІЩІЇ '. 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ДОШКIJIЬНИХ ЗAКJIAДIВ 

ТА ЗAКJIAДIВ КУ JIЬТУРИ 
НА 2008 - 2009 РОКИ 

LЗazanьніnоло»сеuнв 

. Програма створюється згідно з Законами Украіни <<Про місцеве 
самоврядування в Україні», іншими законами України, актами Президента 
Украіни. постановами і розпорядженНJlМИ кабінету Міністрів Украіни, Правил 
забудови м. Бровари затверджених рішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 
21.09.2006 року Н!! 107-08-05. 

2. Головна Melna місы(іf npOzpflJfll1. 
, . 

Головна мета Міської програми ПОJUП'ВЄ в створенні спрИJIТЛИВИХ умов 
ДПJI проживанИJI кожного жителя МЇC"fВ, .зрq~т~ та розвитку в наіібільш 
СПРИJlТливому режимі сфери дошкільної освіти. 

І ' ,І . 
з. Завдання МЇС6воl nрогРIlAІІI. 

. Детально описано в додатку Н!! 1 ДО Міської програми. 

Джерелом фінансувaннJI захОДів Міської ~ограми Є кошти загального та 
цільового фондів бюджету м. Бровари, видше~ в м~жах ~а~ерджеЩJX 
асигнувань на бюджетний рік, а також кошти 1НВесторш та 1НШ1 джерела 

фінансуввнИJI не заборонені законодавством. 
І 

5. ОчіНУf!lІ.ні ]І(J!Iу.лы�аlllll. 

Секретар ради 

, . 



ПОДОIIUЯ: 

НачanЬНlfК 
відділу капітanьноro будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

, 
ЗаСТУПНllК 
міськоro roлОВJI 

-.L..!III~~ _.~~.' _Y' __ -__ М.М.Ждановс.а. 

~~~нц.~~-_B.B.Pyдeнro 



,.... 

1 
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ROa.mo1l1 
мIсыt8 nрогра",а 
па 6уаl.ницт.у та реllOнструlЩl1 
за2lUJЬНоос.'тНbt, ilошldnьнux 
заllЛаill. та ТаllЛаill.qльтурина 2001 • 
200SpoItU 

тис. грн. 

ЗlвдIННЯ: Проекryвання та будІвництва шкапи-cёlДка Nl1 на територlТ зосш Nl1 І_ІІІ І 
по вуп. КиТвська, 153 В м. Бровари ' crynен в 

Мета: Забезпечити райан "старого мІста" шкanокн:адкам та додатковими учнІвськими мІсцями 

ПроеlClYВання та будІвництво wкапи-cёlДка Nl1 Обсяг Ппанна Пnанна2009 
фІнансування 2008 рІк рІк 

Показники 
160Q.00 160~00 

Заranьна Bapтlcn. 1600,00 
Освосно на 01.01.2008 року 0,00 
"освоєння 0,00% 
Початок робtт 1 кв.~008 .. 
Заldнчення рабtт 4 кв~2008"· UII' "'.' • • 1, ••• . " , 
Завдання: Проекryввння та будІвництво шкапи І crynеня (мonодшоТ шкапи) на територlТ ЗОШ 
N!2 по вуп. ЕнrenьС8, 3 в м. Бровари 
Мета: Забезпечити район Торгмашу мonодшоlO шкапоlO 3 додатковими учнІвськими мІсцями 
Проекryeання та будІвництво шкапи по вуп. ЕнrenьС8, Обсяг Пnан2008 Ппан2009 
З фІнансування рІк рІк 

800.00 800.00 
Показники ~ 

• 1,1#"'" - ,.",;; . -
3aranbHa Bapтlcn. 80000 
Освоєно на 01.01.2008 РОКУ 0,00 
% освоєння 0,00% 
Поч;рок DОбtт 1 кв. 2008 
3акііічення Doбtт 4 кв. 2008 

3 3авдання: Проекryвання та реконструкцІя rlмнвзlТ Ім. Опlйника по вуп. Красовського, 3-а 
Мета: Приведення в належний стан будІвлІ та peКOHcrpyкцiJI;'~HepHoгo забезпечення 

І' -Обсяг--' Пnан 2008 Пnан 2009 
Проектування та реконcrpукцlя rlмнвзlТ Ім. Опlйника Інан Ік Ік, 
~~~--~~~~~----------~~~~~t-~~80tnО~,О~0--~~~' 

Показники 

80000 
6440 
805% 
4-кв:-2007- -- - -- --
4 КВ. 2008-;:-- -- -------------------------------

~IroK Dобfr ,... ... r . .f·:.f С) :: 4кв. 2007 

1 

• . 

, . 



, 
ПОДОІІІІЯ: 

НочanЬНllК 
відділу капітanьноro будівництва 

• ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНIІК 
міськоro голови 

. . 

..: 

__ ~:-++: ~~.&.-1_м.м.ЖданоВCЦt 
\і 

~:r--=.ц.,.~--,_-...:В.В.РудеНЕО 

.. . 
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\ і а \ БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КJIIвCЬKOI ОБЛАСТІ 
~ ~ . 

. · ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
07400, М. БроваРІІ, КllіВСloкоіoб.nасті, вул. ГагаріtlІ, l' 
тм/факс '-21-31 код 22202690 

.rI.!?:tl..:.~qlb ..... J& ... <llf2 .. 
На х! ................... Від ........................ . 

Про 811111:ce1111R nllТlIIIIR 118 РОJГnЯД 

депутаті8 &роварськоТ І'lіСЬКОі POДII 

• 

В.о. міського голови -
заступнику міського голови 

АІІДРЄЄВУ в.о. 

• 
ШаНОВНII" ВаСllЛЮ ОлексаНДРОВJlЧУ! 

для формування Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Броварw Київської області, керуюltись пунктом 22 статті 26 
Закону України <<Про місцеве самоврядування в Украіні», прошу включити 
до порядку денного засіданНJJ сесії Броварської міської ради Київської 
області «Міську програму по будівництву та реконструкції загальноосвітніх 
та дошкільних закладів на 2008 - 2009 роки» а також внести змішr щодо 
назви програми та додати до порядку денного в новій редакції, а саме 
«Міська програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж на 
2008 - 2009 роки» 

3повагою, 
ВачаЛЬНllК відділу • 

ВІІІС. ТурансloКВ г.в. 
5-32", 

• 

• 

м.м.ЖдаНОВСЬКllіі 
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