
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД 
А КИІВСЬКОf ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н! 592-32-05 

~<Про затвердження «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж 

на 2008 - 2009 РОКИ) 

РОЗГЛЯНУВШИ подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської радИ від 1 З лютого 2008 року Н! 225 згідно з рішенням Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за Н! 592-32-05, З метою виконання 
заходів по розбудові та модернізації інфраструктури міста, виконання робіт 
по будівництву та реконструкції об'єктів водопостачання, водовідведення, 
teмопостачання, BnpOBaд>ReHНJI енергозберігаючих технологій, керуючись 
пунктом 22 статті 26 Закону України <<Про місцеве самоврядування в 
Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
е~ОНОМічного та культурного розвитку, БІоджету, фінансів та цін, Броварська 
МІСЬка рада 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Затвердити зміни та доповнення до рішенНJI Броварсь~ої M~CЬКOЇ ради 
від 14.01.2008 р. Х!! 592-32-05 «Про затвердження «МіСЬКОІ програмооJg( ... . ерних мереж на 2008 - 2 
ПО будівництву та peKOHcтpyt<Цll Інжен 
роки» (далі - Програма), що додаєтьсЯ. оо • ської paдll здійснювати 

2. Ф.інансовому управлінню БроваРСЬКОІ M~IIX асигнувань в бюджеті 
фІНансування Програми в меж~ ~атвердже 
мі .. .. бю"~ИИ рІК. 
ста на ВІДПОВІДНИИ N"'-··- кої міської ради: · 

3. Відділу кanітального будівництва БРС:;::'~В програми із залученням 
3.1. забезпечити своєчасне виконання 
підрядних організацій; П грами щоміCJIЧНО управлінню 
3.2. звітувати про хід ви~он~НJI ро 

еКономіки Броварської МІСЬКОІ ради. 
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4. контроль за вltрконанняttвf BЦЬOГO~=~ 
міськоГО голови уденка .. 

покnаСТІI на заСТУПНllка 

Секретар ради 

~--

м.Бровари 
від J, {. O.t. ioOI~. 
N! 6''ї1l- Зб -О!;Г 



Пода.IІІВ: 

начвnыllкK • 
віддіnу квпїтanьноro БУДІвництва 

пОГОДЖЕНО: 

ЗВСТУПИІIК 
міськоro ronови 

Начanьник ynравпїНИJI економіки 

Начanьиик фіиансовоro управліНЮІ 

Начanьник 
IОРИДИЧНОro відділу 

/1fII --y~ ... ·~III/f2'-f-1 f-I"J---_М.М.ждаhОвс~ 

_--f'---,.І'-+j~~ __ В.В.Руденхо 

~ /' Н.І.Сачевко 

(!~ А.М.З-

~J r І.Г.Лавер 

Начanьиик 
заranьноro відділу 

Голова комісії з IIИ'l'ВНЬ 
соціanьно-економічноro 
та культурного розвитку, 

бlОДЖету, фінансів та цін 

.:' ~ ___ H.I.ГHaТlOK 

А.В. БуJ11Cl 
----~~Pr---------
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Затвврджена: 
P/weHHR 
БраварсыfoT м/сыfoT Р.JФ1 
В/д21.02.2008рНІ Б",I-~8 -о.!Г 

змІни та аОnО8неннв ао МІської nрграми по 6уаl8ництву та peНOHcтpYIIЦIТ 
Інженерних мереж на 2008 • 2009 рони 

J. За.а,нн. ао МІської програми 
mue.lln". 

Зl8ДlННН: Проектування та будІвництво водопроводу по BYn. I.Сlрка в м Бровари 
МI1І: оcywення територІй та водовідведення дощових та талих вод 3 териroр" П!ДТОмених 
раАаМIв мІста Бровари 

ПеpeдnРОВКFНI та праекrнl роботи 
Обсяr Пnан на 2008 

Пnан на 2009 рІк фІнансування рік 

100.00 10000 О 
Пatra3НиlСИ 

3aranьна вартість 100,00 

Освосно на 01.01.2008 року 0.00 
%освосння 0.00% 
I1ачIПDК рoбir 1 кв. 2008 
3atdнчення рoбtr 4 кв. 2008 
~IIДIHНR: Проектування та будІвництво raЗ0ПРОВОДУ до церкви параф" Святоro Апостоnа І 
naнrenlcrв Іоанна Баrocnова по BYn. ЧерняхlВСЬКОro в м. Бровари 
Мт: забезпечення ra30ПОСТ8чанням споживчоТ rpупи наcenення мІста 

Обсяr Пnан на 2008 Пnан на 2009 pl~ ПроеКl1lI роботи та будІвництво raЗ0ПРОВDДY фІнансування рІк 
22870 22&70 О 

Паlll3НИIСИ 
!thїibHa ваРТІсть 22870 
Освавно на 01.01.2008 року 0.00 
,ОСВоєння 000% 
І1аііаток Dобtr .---= .1 кв. 2008 

"'- 3аldнчення робtr -,:. 9 р. 1 411'~P8 
~ .., о \ О cj 1\& " 

.~~~\ 
а ро) 

~Рради 
~ ,~ ~~~ 
j,~'" :10" 
':1/". '\. 'ь 



Пода111ІЯ: 

НаЧDJIЬНИК 
відділу капітального будівництва 

пОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського гоnови 

1fr -----:l7JН4I/Q.+.,~ ____ М.М.Жд8ll0вс:ьkltl 

_~~A-+-__ .B.B.PyдeHКO 



ВРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ЮlfDськоf ОliJL\аl 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГо БУДІВНИЦТВА 
074рфО. м. 5РОIІРIt. КІІЇ8ськоі 06nlс:ті 8Уn ГIП1ріfl!l І" 
тел" ІКС 5-21-37 •. ... .J 

КОД 22202690 

Міському голові 
AIITOllellKO В.О. 

WаНОВНI'Й Вікторе ОлексаIIДРОВIIЧУ! 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 
14.01.2008 року за N!! 06 <<Про схвалення <<Міської програми по будівництву тв 
будівництву реконструкції інженерних мереж на 2008 -2009 роки)). рішення 
сесії Броварської міської ради від 14.01.2008 року за N!! 592-32-05 «Про 
затвердження «(<Міської програми по будівництву та будівництву 
реКОНструкції інженерних мереж на 2008 -2009 роки)). керуючись пунктом 22 
CТaТri 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в YкpaiHi~). прошу 
Вknю'ПJТИ до порядку денного засідання сесії Броварської міської ради 
Киівськоі області питання про внесення змін до «~icь~oї .~РОГР~fИ.-!!О 
БУДівництву та реКQНС1])укції-інженерних мереж на _ ~1j~8.::- 2009 роки)) та 
ВJCJnoчИтй -ДО даної Програми ПроеКтування та будівництво водопроводу по 
вул .. І.Сірка в м. Бровари та передбачити кошти в сумі 100.00 тис. грн .. 

Зповaroю, 
ВачаЛЬНllК Відділу М.М.ЖдаИОВСЬКJlіі 

.~ . 
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