
г .Про затвердження «Міської програми по І 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж 

на 2008 - 2009 роки» 

РОЗГJJJlНYВши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 14 листопада 2007, згідно з рішенням виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 14 січня 2008 року з метою виконання заходів по 
розбудові та модернізації інфраструктури міста, виконання робіт по 
будівництву та реконструкції об'єктів водопостачання, водовідведення, 
тепnопостачaнНJl, впровадження енергозберігаючих технологій, керуючись 
I1)'ІІКТОм 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 

вир і m и л а: 

1. Затвердити <<Міську програму по будівництву та реконструкції 
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки)) (далі Програма), що Д~Дається. 

2. Фінансовому ynpавліншо Броварської міської ради ЗДІйснюваТІ! 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджen 
міста на відповідний бюджетний рік. 

З. Відділу капітального будівництва Броварськ~ї міської ради заб~печити 
СВоєчасне виконання заходів Програми ІЗ залученням ПІдрядних 
організ '" 

4 
ацш. . П 

. Відцілу капітального будівництва звітувати ~o ~ B~OH8ННJI рограми 
ЩомісJIЧВО ynpавліmпo економіки БроваРСЬКОІ МІСЬК01 ради. 

S. Контроль за виконанням . шення покласти на заступника 
~: \на * ,.цського голови Руденка е о б <f 
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ПОДІІІІІR: 

НачanЬНIІК • 
відАіпу кanіtaJtЬНОro БУДІвн~цтва 

пОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНIUC 
.ІЇСЬКОГО ГОПОВIІ 

Начanьннк ynpaвnіННJI економіки 

НаЧВnЬНlfК фінансового упрамінНJI 

Начanьник 
юридичного відділу 

_ _ ...:,L' tfp-~~/ 1_' __ М.М.жд8JIО .... ?/U!!L ... 

\.,J.IIi~.wA~-+-___ В.В.РуаеН1'О 

__ to{.~.€i-4~r.--_.Н.І.сачеJШI 

~~'~'? А.М.3елеисш ,. 

СС;; 
І.Г.Лавер ----------------

НачlШЬНИК 
заraпьногов~іцу 

Голова комісіі 3 питань 
соціально-еКОНОМічного 
та культурного розвитку 
бюджету, фінансів та цi~ 
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ЗАТВЕРджЕНО 
рішенням Броварської міської ради 
Від -1'1 0/. ,wo.P 
N!! b-g.t -~ - 06-

• 

МІСЬКА ПРОГРАМА ПО ~УДІВНИЦТВУ ТА РЕКОНСТРУІЩІЇ 
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 
НА 2008 - 2009 РОКИ 

1. 3аzалЬllі "ОЛОЗ/СЄІІІІЛ. 

Проrpама СТВОРІОЄТЬСЯ згідно до Закону У країни «Про місцеве 
самеврядування в Україні», інших 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. ГОЛОВllа JflelI,a Міської "рогРIlAІ'" 

Головна мета Міської прогРами полягає в створенні сприятливих умов 
ДJIJI проживання кожного жителя міста, розбудувати та модернізувати 
. інфраструктуру міста. 

3. 3авдаlllІЛ Міської nрогрllAІІI. 
• 

• Детально описано в додатку N!! 1 ДО Міської програми. 

4. ФіllаllсуваllНЛ Місько;' "роzралll,. 

. Джерелом фінаисувlPlЮl заходів Міської ?рограми є кошти загального та 
ЦUlЬOBOГO' фондів бюджету м. Бровари, видше~ в м~жах ~а~ерджених 
":ВГUyваиь на бюджетний рік, а також кошти ІнвесторІВ та ІИШ1 джерела 

ФUlвuсувавия не заборонені законодавством. 

5. Очікуваllі резуль",а"",. 

~ИJli~~овідведенвя, ereплопостачання; 

Секретар ради • 

• 



ПОДІІІІІЯ: 

начDJIыІІкK 
віддіпу капітanьноro будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

3ВctyПlШК 
міського ronoBIf 
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-
Додаmои1 

do мІсыt01 nрограми 
no 6ydl8HUЦln8Y та 
peltOHcmpyнqlї 

Інженернuх мереж 
на 2008 - 2009 POItU 

-: завдання: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 1 О ':1:~P~~:;.y 
І М. Бровари. 1-wa черга. Ділянка від вул. Возз'єднання до вул. Осипова 

1 мета: осушення територІй та водовідведення дощових та талИХ вод з територlr пlдтoмених 
~OHIB Mlcra Бровари - проектування та будівництво водовідводу Обсяг План на 2008 
дОЩОВИХ та талих вод по 1 О мІкрорайону Фінансування РІк План на 2009 рік 

310750 3107,50 
ПdКlЗНИКИ 

Заranьна BaDТ!crь 357450 
Освоєно на 01.01.2008 року 467,00 -
" освоєння 1306% 
початок робіт 2 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2008 . 
Зlвдання: Проектування та будІвництво водовідводу дощових та талих вод по масиву 
"Оболонь" в м. Бровари (1 етап) 

2 Мета: осушення територІй та водовідведення ДОЩОВИХ та талих ВОД з територlr пlдтoмених 
житnових районІв та земель сільськогосподарського призначення західно' та пlвдеННD-ЗВХIдНо' 
чаcrини мІста Бровари 

Проекryвання та будІвництво водовідводу Обсяг План на 2008 
План на 2009 pl~ 

ДОЩОВИХ та талих вод по масиву "Оболонь" фІнансування рІк 

2232,15 2232,15 0,00 
ПОКlзники . 
3аranьна Bapт!crь 5025,30 
Освоєно на 01.01.2008 ооиv 279315 
"ОСВОЄННЯ 55,58% 
Початок робіт 1 кв. 2006 

- Закінчення робіт 4 кв. 2008 

І Завдання: Проектування, кориryвання робочого проекту та будів .. иЦПІО 2-ro вводу газопровОДУ 
13 8Исокаro тиску в м. Бровари 

Мета: забезпечення газопостачанням споживчо' групи насenення міста 
Проекryвання та будівництво 2-ro вводу, Обсяг ПЛан на 2008 ПЛан на 2009 рі 
1'І30П ОВОД інан вання ік 

325,00 325 ОО 

400,00 
75,00 
1875% 
1 кв. 2007 
4 кв. 2008 

r-.~ 
ЗаВДа б :дівниЦПІО інженерних мереж 

4 AИТR ИНЯ: Проектування, кориryвання робочого прое~ та У, и ки,Всько, обл. 
м чоro мlcreчка по програмІ "Кlндердорф Інтернешнл в м.Бровар 

~ ~ енерroзабезпечення дитячого мlcrечка 
~~elnyaa"HII, кариryваННR робачоro проекуу та Обсяг ПЛан на 2008 ПЛан на 2009 рІм 
."И~І • І nO!IP ItЖeнерних мереж ДИТRЧоro мlcreчкв фінансування р к 

~"'I·ЮндеРАОРФ Інтернешнл· 250.00 250,00 

~-НИkИ 
~BIg)ТJCТb 400.30 

~Ha На 01.01.2008 року 1503 
~асвОЕНttя 37,55% 
а ~IC обіт 1 кв. 2007 

" аld~еННЯ~Обlт 4 кв. 2008 



~~.иня: ПроеК1Ування та реконcrpукцlя Дощово1 канanізацП по вуn. МanОКИ1вська 8 М. 
заВда и КИТВСЬКОТ обn. 

5 6рОВ • ~~ведення дощових та тanих ВОД та осушення територit м. Бровари 
мета. . ~ Обс • 

-- ~кryвання та реКОНСТРУКЦІЯ дощово яr Пnан 2008 plJc 
Пnан 2009 рІк прое l3аціТ по ~n. МanокиТвська JI~lнаt!q8ання 

~ ~~ 200,00 
• 

ТГаIl8SНИКИ 
1711,00 -;ar&nbHa Ba~ 

o;DCHO на 01.01.2008 ,,-ОКУ 1511,00 
88,31% ,%осВОСННЯ 

• 3 кв. 2007 . 
l1ОЧаток pqбіТ 

2 кв. 2008 • 'З8l11нчення робіТ • 
r--
r- . 
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Секретар ради 
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ПОДВІІІІЯ: 

Начanьник 
відділу КЩІітanьноro будівництва 

• 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 
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