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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ" 
IвськоІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 593-32-05 

. «Про затвердження «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції магістральних вулиць 

загальноміського призначення 
на 2008 - 2009 роки» 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 13 лютого 2008 року Н!! 226 згідно з рішенНJlМ Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за Н!! 593-32-05 з метОIО виконання 
заходів по створенню сприятливих умов для проживанНJI жителів міста, 
покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, 
дорожньої інфраструктури; підвищенНJI безпеки руху, швидкості, 
комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів 
автомобільним транспортом; забезпечення планомірного розвитку мережі 
автомобільних доріг; сприяння соціально-економічному та екологічно 
Збanвнсованому розвитку міста, керуючись пунктом 22 стаТІі 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 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Затвердити зміни та доповненНJI до рішенНJI Броварсь~ої M~CЬKOЇ ради 
від 14.01.2008 . Н!! 593-32-05 «Про затвердженНJI «МІСЬКОІ прогрat.ш 

р ... гістральних вулиць 
по будівництву та рекоНСТРУКЦ11 ма . 

. ?008 - 2009 РОЮІ)) (далІ -
загалЬНОМІСЬКОГО призначенИJI на-
nporpaмa), що додається. .оо· .. 

2. Фінансовому управлінню Броварської МІСЬКОІ ирад:ан~~и~:о;с: 
ФінансуванНJI Проrpами в меж~ з.атверджених ас гну 
міста на відповідний бюджетнии рІК. ...оо. 

3. Відділу капітального будівництва Броварс~ко;:~:=:~И~anyченНJIМ 
3.1. забезпечити своєчасне виконанИJI захОДІВ Р . 

підрядних організацій; 
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3.2. звітувати про хід виконання ПрограМI! 
економіки Броварської міської радІ! 

4. Контроnь за виконанням цього рішення 
міського гоnови Руденка В.В. 

Секретар ради 

щомісячно управnіННIО 

покласти на заСТУПНllка 

І.В.Сапожко 



ПОД81I11Я: 

НочanьнltК • 
відділу копітanьноro БУДІвництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міськоro голови 

НаЧ8JIЬНИК управління економіки 

." 

НаЧ8JIЬНИК фінан~ового ynравпінНJI 

НаЧ8JIЬНИК 

юридичного відділу 

Il
r/!!;g' 

____ Н~~~ ... ---М.М.ждаНОвс:.kIti 

~1aofi:i~L.Т--+-___ .В.В.Руденко 

л.Rt!l/ 
___ '-{f.--=:-(~-+-___ .Н.І.саченко 

А.М.ЗenеНСЬІІ 

r d І.Г JJaВeP 

Начальник 
загального відділу 

Гопова комісіі з питань 
соціально-економічного 
тв культурн~го розвитку, 

бюджету, фІнансів та цін 

~ Н.І.ГиаТJOК 
~=---

А.В.Бу-



Зllт8ерджено: 

РlшеННR 

&ро811рсыfDT м/сыfDT ра8и 
8/821.02. 2008 р. НІ ~ '.;-б~ -ОЬ 

змІни та доповнення до мlсыюT nрграми по 6уд/вництву та peНOHcтpYHЦГf 
"l2lстрanьних вулuць загanьном/сыюоo призначення на 2008 - 20О8 рани 

lЗа8дання до мlсыю·· nрограми 

тис. г н. 

Завдвння: Проектування та реконструкція вул. Островськот в м. Бровари 
І МI1І: покращення транспортна-експлуатаціАНОrD стану автомобільна' дороrи та дорожньо' 

Інфраcrpyкrypи по вул. OcrpOBCbКOrD 

РеllOнcrpyкцlя вулицІ: З0внІшнє освітлення, План 2009 рІк 
нінчення 

о 

1044 578 

Секретар ради 



ПОДDІІІІЯ: 

Начanьник 
Biдцiny капітanьноro будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського roлови 

-_"'''''':І/ІІ~~f---' _М.М.ЖдаНОВСLJadi 

! 
_~~~r---__ В.В.Рудеико 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Юllвськоr ОGJIAСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНого БУДІВНИЦТВА 
07400, М. IiроваРІІ. КIIЇВС.кої обпасті .уn ГаПlрlll" 15 
тел/факс 5-21-37 •. ... 

код 22202690 

(!.:.I?і:~ ........... N!!.R!.и.. .. . 
На N!"" ............... віД'.'t!'ё~~;;Дijlt.~ .1 13 

~ 'О·· А . J'u1tИ. 
не, у І 

Про .""eCCIIIIH ПІIТDІІІІН ІІа РОJГЛНД 
,cn)11т18IipoaapcLKoT ".lськоТ рІД" 

Міському голові 
AIITOIICIIKO в.о. 

f у. t'-:t. оР 

ШаНОВНlIЙ Вікторе ОлексаНДРОВІІЧУ! 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 
14.01.2008 року за Н!! 06 «Про схвалення «Міської програми по будівництву та 
будівництву реконструкції інженерних мереж на 2008 -2009 роки)), рішення 
сесії Броварської міської ради від 14.01.2008 року за Н!! 592-32-05 «Про 
затвердження «(<Міської програми по будівництву та будівництву 
реконструкції інженерних мереж на 2008 -2009 роки)), керуючись пунктом 22 
ctani 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украіні)), прошу 
В~ЧИТИ до порядку денного засідання сесії Броварської міської ради 
ІСиl~СЬКОї області питання про в~~ня ~~H дО (cМ!~~J.C~ _~POГPI~MI!. ~~ 
БУДIВНИЦDу_ та реконструкціі магістрал..ьних. __ ~у~иць ~~~I!OMICЬKOГO 
nP!ЗначеН~~а 2008 _ --2009---po~!)_ . та включити до данОI Програми 
Проектування тарёіёОіїётрукцїя ііул:~ Островського в м. Бровари та передбачити 
ltоDlТИ вс· 85 ОО УМІ , тис. грн .. 

з ПОВВГОІО, 
ВачаЛЬНllК відділу 

, 

М.М.ЖдаIIОВСЬКIIЙ 
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