
БРОВАРСІ,КА МІСЬКА РАДА КИЇ 

РІШЕННЯ 

г 

Розглянувши поданЮl відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 14 листопада 2007 року N!! 725, згідно рішенНJI виконавчого 
комітету Броварської міської ради від 14 січня 2008 року з метою виконанНJI 
заходів по створенню сприятливих умов для проживанЮl жителів міста, 
будівництва та реконструкції об'єктів соціально-культурного призначенЮІ: 
закладів освіти, культури, зон відпочинку (парки, сквери) охорони здоров'я, 
фізичної культури та спорту комунальної власності, забезпеченЮІ чистоти та 
порядку в місті, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядуванЮl в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

вир і ш п л а: 

1. Затвердити «Міську програму по будівництву та реконструкції об' єктів 
соціального npизначеННJI на 2008 - 2009 роки» (далі Програма), що 
додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійСlПOвати 
фінансув8НЮІ Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. 

3. Відділу капітального будівництва Броварської міської.ради забезпечити 
своєчасне виконаннв заходів Програми із зanyчеНЮІМ підрвдних 
організацій. . 

4. Відділу капітального будівниц~ва звітувати ~o ~1Д в~конанЮl Програми 
щомісячно управлінню еКОНОМІКИ Брова 01 МІСЬКОІ ради. 

5. Контроль за виконаННЯМ цього 'll'efiнJl,t) ва заступника 
ВВ ,. " .. о/ 

міського голови Рудевка .. ~"." ""-

Секретар міської ради 

М.Бровари t-"I(. О/. ~ 
Н!! С91-3L -ІР{[ 

tIr _. j 

I..~~(; І.В.Сапожко 



Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського гопови 

Начальник упрaвnіВНJI економіки 

Начальник фінансового управпінНJI 

Начальник 
юридичного відділу 

Начальник 
загального від,цілу 

Гопова комісії з питань 
соціanьно-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Броварської міської ради 
від /1/ 01. LDoR 
Н!! ,§91- a.t -()~-

-
МІСЬКА ПРОГРАМА ПО БУДІВНИЦТВУ ТА РЕКОНСТРУІЩІЇ 

ОБ ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ПРИ3НА ЧЕННЯ 
НА 2008- 2009 РОІСИ 

1. заzалыli 1І0ЛО3IСЄІІІІR •• 
Проrpама СТВОРІОЄТЬСЯ згідно до Закону У країни «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іншиt Законів України, актів Президента України, 
постанов та розпоряджень кабінету Міністрів України, Правил забудови м. 
Бровари затверджених рішенням сесії Броварської міської ради від 21.09.2006 
року Н!! 107-08-05. 

2. Головна Аlєmа Міської "POZP(lJflll •• 
_ Головна мета Міської проrpами полягає в створенні сприятливих умов 

ДЛJI проживання кожного жителя міста, будівництва та реконструкції об'єктів 
соціально-культурного призначення: закладів освіти, культури, зон відпочинку 
(парки, сквери) охорони здоров'я, фізичної культури та спорту комунальної 

впасності, забезпечення чистоти та порядку в місті . 
• • 

3. ЗавдаllllR Міськоl "POZP(lJf1l1 
. 

Детально описано в додатку Н!! 1 до Міської проrpами. 

4. ФінаllсуваllllR Міськоl "POZP(lJf1l1. 
Джерелом фінансування З8Ходів Міської проrpами є кошти загального та 

цільового фондів бюджету м. Бровари, виділе~ в м~ж8Х ~ат~ерджених 
асигнувань на бюджетний рік, а також кошти 1Нвестор1В -та ІНШІ джерела 

фінансуваНня не заборонені законодавством. 

5. ОЧ;I'Уваllі результатІІ. 
Виконання проrpами дасть змогу:. . . 

• забезпечити дозвїЛJIJI молоді та культурного В1ДПочинку ~еШК~IВ Мlста; 
• заб~печити належну підготовКУ команд сп(\ртсме~IВ нацІОНальних 

збірних до міжнародних змагань, Олімпіади в 2008 роЦІ та оздоровлення . -. 
населеННJI міста; . '4- Q а і н ~ 

• забезпечити чистоту і порядо йі~'П1;' О tS" * * . a~ 
• забезпечити зонами відnочи Ї\ І ~ о' ~ 

~. ~ С .ІЬ І.В.Сапожко 
екретар ради ~lІr:o-__ 

,"А 



ПОДІІІІІЯ: 

НачanЬНlfК 
віддіпу капітanьноro будіВНlщтва 

ПОГОДЖЕНО: 
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RodamOll1 
м/сыtiI nрогра",а 
по 6уВ/.ницт.у та p.ItDHCmpyltЦ" 
o6cllml. соціального nРU:Jнач.нНlI на 
2008 - 2009 POIIU 

n тис. 2"Н. 
завдання: роектування, kDриryвання робочого проекту та будІвництво 
ІДмІНlcrpsтивного будинку З блаroycrpоєм прилеrлоТ територlТ та куnь7уРНа. 
виcraВКОВОID запОID на 448 мІсць по вул. raraplHa, 18 в м. 6ровари 
Мета: Забезпечення ДD3Вlnnя молодІ та куль1УРНОГD відпочинку мешканцІв Mlcra 
ПроеtnyВання, кориryвання робочого 
проекту та будІвництво вдмlнfcrpsтивного 

Обсяr Пnанна Пnанна будинку з благоустроєм прилеrлоТ територlТ 
та KYnb1YPHD-виcraВКОВОID запОID на 448 фІнансування 2008 рІк 2009 рІк 
MlcUb по вул. raraplHa. 18 , 

5883,30 
Показники виконання 

5683,30 0,00 

Заranьна BBмicn. 11742.70 
Освоєно на 01.01.2008 аоку 6059 40' ,J ,:, ... ,., .. 
% освоєння 51,8% ' , .'" • , .. t.'Ha,.:. ", 
Початок Dобfr 4 кв. 2006 . 
Закінчення DDбfr 3 кв. 2008 

3аВДllflНЯ: Проектування та реконcrpукцlя КІнотеатру "ПрометеЯ" під Будинок МолодІ з 
6naroycrpoEM прилеrлоТ територlТ 
Мета: забезпечити заАнятіcn., ДD3вlnnя молодІ та КУЛЬ1Урного відпочинку мешканцІв 
Mlcra 

Предпроекrнl, проекrнl роботи 
Обсяr - ·Пnан на Пnанна 

І фІнаНсУвання 2008 аІк 2009 рІк 
0.00 J ООО ООО 

Показники виконання 
Заranьна BaDТicтb 50000 
Освоєно на 01.01.2008 аоку 0,00 
"освоєння 00% 
Початок Dобfr 2 кв. 2008 

Закінчення робfr 4 кв. 2009 --- - о -. 
о . 

Завдання: ПроеJnY8ання та реконструкція шатрового даху НВЦТМ • 
Мт: Влаштування шатрового даху з покращенням технІчних харакreриcrик 

ПроеlС!УВання та реконcrpукцlя шатрового Обсяr Пnан нв Пnан на 
даху НВЦТМ фІнансування 2008 рІк 2009 рІк . 300,00 300,00 0,00 
Показники виконання 
Зaranьна BaPТIcn. . 440,00 -

140,00 
, . .. ,-

Освоєно на 01.01.2008 року о '.' -
"оевоєння 31,8% .. 
Почвток DOбfr 3 кв. 2007 

.. Закінчення DDбfr 2 кв. 2008 

.. заВДI~НЯ: Проектування та капlтaльниА ремонт вlАсысо81у по вуn. Грушевського, 1 з 
бnаroycrpоєм прилеглоТ територlТ І 

.. Мвта: Забезпечення cnvж6 Mlcra осыІнимии ПРИМlщеннями,_ 
Пnанна ПРОеауввння тв капlтвnьниА ремонт Обсяr Пnанна о 

.!!..АсьkOМату по вул rpyWeBcbКOГO фІнансування 2008 рІк 2009 рІк 

• • 500,00 5ОО,(Ю 

--!!.DJraзниlСИ виконання 
1575,00 3B~bHa BaPТIcn. 

ОСВОЄНО на 01.01.2008 ООКУ 1075,00 

"Освоєння 68,3% 
ПОЧаток po6ir 3 кв. 2007 

218.2008' .. " - . . 
... !В!dнчення робfr 

• о. ! 



завд~нНJI: Проекryвання та будlвницrво Кnвдовища по BYn. КуУу3ова в м. ~~OB~' И 
Мета. Забезпечення соціanьних потреб наcenення мІста. р 
Прое/CJY8ання та будівницrво Кn8Довища по Обсяг Пnан на Пnан на 
вул. KyJY30Ba фінансування 2008 рік 2009 рІк 

по_ники виконання 
3038,80 1000,00 2038,80 

ОСВОСНО на 01.01.2008_,,-ctкy 
664520 Зaranьна ваР11сть 

3606.40 
"освосння 543% 
Початок DOбir 4 кв. 2005 
закінчення Dобіт 4 кв. 2008 

Завдання: Проекryвання та будІвництво скверу по BYn. raraplHa, 15 в м. Бровари 
Мета: О~raнl3QYlя зон ~lдпочинку дnя насеnення, бnа~lй та озenенення мІста 
Проекryвання та будlвницrво скверу по BYn. Обсяг Пnан на Пnан на 
raraplHa, 15 ФІнансування 2008 рІк 2009 рІк 

100.00 - 10000 
ПОlC83ники виконання 

Заranьна ваР11сть 88620 
ОСВОСНО на 01.01.2008 року 84620 
%ОСВOlння 95,5% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення робіт 2 кв. 2008 

Завдання: Проекryвання та бnaroycrpіА приnегnоt територr адмІнбудинку по вyn. 
raraplHa, 15 м. Бровари . - _ t 

Мета: бnаroycrplА та озenенення мІста 

Проектування та бnаroуcrplА прилегnо' Обсяг Пnанна Пnанна 
теритоpl1 адмІнбудинку по BYn. raraplHa, 15 фІнансування 2008 рІк 2009 рІк 

20000 20Q.00 
По_ники виконання . 
Заranьна вартість 20000 
Освоєно на 01.01.2008 J!cm'. 0.00 : . ~ . - ----- - - . 
% освоєння 0.0% .,-- --
Початок Dобіт 1 кв.2008р. 
Закінчення DОбіт 4КВ.2008а. 

ЗI8ДaJlНЯ: ПроеКl)'Вання та реконcrpyкцlя адмІнбудинку по BYn. raraplHa, 15 м. 
Бровари 

· Мета: Приведення зовнlшньоro виmяду будlвnl в належний cr&H 3 покращенням П 
· технІчних Х8DВІСІ'8jJИcrик 

CniДlя: Проекryвання адмІнбудинку по BYn. \ Обсяг -,. ''''Пnан на .. Пnанна 
raraplHa.15 . фlнанcvвaння 2008а1к 2009 рік 

· 67000 670.00 
Показники виконання 
Заranьна вартість 670.00 
O~O на 01.01.2008 РОКУ ООО 

% ОСВоєння 0.0% 
Початок Dобіт 1 кв.2008р. 

_ Закінчення Dобіт 4 кв.2008а; -
і 

. - . . . -
ЗаlДaННЯ: Проекryвання та реконcrpyкцlя пврку "ПриозерниА'" в м. Бровrри 

-МI1'а: аабезпечити житenlв Mlcra зонами відпочинку . 
П Обсяг Пnан на Пnан на 
.rf°elCl'yВaHH~ та реконcrpyкцlя парку І ФінаНсУВання 2008 рІк 2009 рІк 
&,И.рниА 2295,50 200 ОО 2095.50 -ПОlll3ники виконання , 

~bHa вaDТIcть 2500.00 

.Q.CВoeHo на 01.01.2008JJoкy 204 50 :~, ,'/I.J' 1,_ 1.1 

~ОСВоєння 8,2% ' . і .. Iu СJII 

Dач~Dобіт 11СВ.2006 

І'" Закінчення DОбіт . 31СВ.2009 



- Завдання: Проекryвання та будІвництво rpoMaдCbкaro 1y.U1ВJy "П " 
м. Бро.вари в парку риозерниИ в 

Мета: 3абапечення населення Mlcra необxfдними caHfтa пп і 
38бапечення чистотоlO та ПОDЯДКОМ в Micrl ро- єн чними вимоraми, 

ПРО~~8ання та"БУДIВНИцтво "rpOMaдcbкaro ОCJсяг Ппан на Ппан на 
rvаШ:lІІУ В парку ПDиозеониИ фінаНсУВання 2008 DIK 2009 DIK 

!Показники виконання 
315.00 31500 

Заranьна ваРтІсть 365.00 
Освоєно на 01.01.2008 DOКY 50,00 
% освоєння 13,7% 
Початок Dобlт 4 кв. 2007 
Закінчення робіт 2 кв. 2008 

1 Завдання: Проектування та реконструкцІя парку Ім. "Шевченко" в м. Бровари 
Мета: забапечити жителів Micra З0нами відпочинку 
Проектування тв реконструкцІя парку ім. Обсяг Пnан на Ппан на 

.. "Шевченко" інан ання 2008 Ік 2009 ік 
3450 ОО 1 ООО ОО 2450 ОО 

3500 ОО 
50,00 
1,4% 
4 кв. 2007 
4 кв. 2009 " 

Завдання: Проектування та реконструкція rpOMaдCbКOro туалету в парку "Перемоra" в 
м.Бровари 

І Мета: Забезпечення населення Micra необхідними санlтaро-rfrfєнічними вимоraми, 
12 забе3Qeчення чиС1'ОТОIО та ПОDJШКОМ в Mfcri 

Проектування та реконструкцІя Обсяг Ппан на Пnанна 
. rpOMaдcbКOro туалету в парку "Перемоra" фінансування 2008 рік 2009 рІк 

45000 100.00 350.00 
Показники виконання 
Заranьна BaDТICТb 450,00 - -- -
Освоєно на 01.01.2008Ooкv 10,00 , 
% освоєння 10,О'ИІ 

Початок Dобlт 1 кв. 2008 
Закінчення Dобlт 4 кв. 2008 

• IIPUII:I\I, .... " ТВ r грукцlИ 'ЧlааCUlап ..... . ",,,ааа IIU ВУЛ, 

Шевченка, 10 е м. Бровари 
Мета: забезпечення нвnежноТ пlдraroвки команд споprcме~lв нацlОНальн~ зб1рних до 

. міжнародних змаraнь Опімпlади в 2008 роцІ та оздоровлення населення Mlcra І __ 

РеКОНСТРУКЦІя MaBВnbHOro бас8Ану ОCJсяг Пnанна Пnанна 

"~aBa· І фінанcvвання 20080lк 20090lк 

1887120 200000 1687120 

ПОlСВзники виконання 
Зaranьна BaD'ТiCТb 23371.20 

Освоєно на 01.01.2008 DOКV 4500.00 -

"освоєння 1925% 

Початок DОбlт 4 кв. 2004 
_ Закінчення Dобlт 4 кв. 2009 
- ЗІВДІННЯ: ПроеlCJYВання та реконcrpyкцlя мавanьноro басеАну "Лідер" в·м. Бровари , 

Мета: забезпечення нвnежноТ фlзичноТ пlдroТDВКИ учнІв зaranьноосвfrніх шкin Mlcra та 
. О3ДОРQвnення населення Mlcra 

- Пnанна Пnанна 

~~:Прое~вання 
uосяг 

dJІнаНCVВ8ННЯ _ 20080lк 20090lк 

31000 '1 па .-,310 ОО .С: :. 

ПоlCВ3НИки виконання 310.00 .:: 

З~ьна B8DТ1CТb 
Освоєно на 01.01.2008 DOкV ООО 

"освоєння 000% 

ПОЧ8ТCJ1С ПDоекrних DОбlт 1 кв. 2008 

Закінчення пооекrних ообlт 3 кв. 2008 
І 



, 

Завдання: Проекryвання та будІвництво спортивноro маАданчику по вул. Корonенко в 
м.&ровари 

мета: забезпечення Дозвlмя МOnОДI та оздоровnення наcenення Mlcrв 

Проекryвання та будІвництво СПортивноro Обсяг Пnанна Ппанна 
маАданчиlСУ по вул. Коропенко І Фlнанcvвaння 2008 рІк 2009 рІк 

Показники виконання 
2480,00 50000 1980,00 

Заr&nьна BaD1'lCТb 2500.00 
Освоєно на 01.01.2008 року 20,00 
% освоєння 080% 
початок проектних робfт 3 кв. 2007 
Закінчення проектних робfт 1 кв. 2009 

Завдання: Проектування та реКРОНСТРУКЦlя басвАну "Вал на" в м. Бровари Мета: 
звбе311ечення належноТ фlЗИЧНОТ пlдroтoвlСИ учнІв звranьноосвlтнlх шкіл Mlcrв та 
оздоровлення населення мІста 

План на Ппан на 
ПередпроектнІ та проектнІ роботи 2008 Ік 2009 Ік 

39000 

Секретар ради 

І - :.-'L ____ ::.~ :L_ 



ПОДІІІІІЯ: 

начDJIы�lfкK 
відділу капітального будіВНJщтаа 

ПОГОДЖЕНО: 
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Заступник 
міського ГОЛОВІ! 
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