
БРОВАРСІ)КА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г п. І 
ро внесення ЗМІН та доповнень до рішення 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н! 591-32-05 
. «Про затвердження «Міської програми по 

БУДІВНИЦТВУ та реконструкції об'єктів соцімьного 
призначення на 2008 - 2009 роки» 

,Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
MiC~Koi ради від 15 лютого 2008 року Н! 237, згідно з рішенНJJМ Броварської 
міської ради від 14 січНJI 2008 року за Н! 591-32-05, керуючись рішеннями 
ВІІКОНавчого комітету Броварської міської ради «ІІро надання в орендне 
користуванНJI, продовження терміну дії оренди нежитлових приміщень 
'KoМYНВnЬHoї власності територіaJIЬНОЇ громади м. Бровари ... » від 
lЗ.11.2007р. Н! 575, від 27.11.2007 р. Н! 610 з метою раціонмьного 
ВИКОРИСТ8ННJI нежитлових приміщень комунмьної власності територіaJIЬНОЇ 
rpомади м. Бровари, пунктом 22 стапі 26 Закону України «Про місцеве 
СВІОВРИДУВанНJI в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, Броварська ~CЬKa рада 

• 
" 

в n р і ш 11 Л а: 

1. Затвердити зміни та доповнення до рішеННJJ Броварсь~оі M~CЬKOЇ ради 
від 14.01.2008 р. Н! 591-32-05 <Юро затвердЖеl!НЯ <<МіСЬКОІ проrpами 
по будівництву та реконструкції об'єктів coцiВnЬHoгo призначеИВJ( на 
2008 - 2009 роки» (далі - Проrpама). ....-

1.1.Пункт 4 Додатку 1 до ІІроrpами ВИICJIасти в наСТУПНІИ ?eд~ll: 
І"" Vfl'lfiJr приміщень віЙськкоt.lа'l')' ПІД офІСНІ 
'U.LроектуввиНJI та peKOHCTP..1 6

--. 

приміщеННJI по вул .. Грушевського в м. Бро~ари»_ '" 
2. ф' . Броварської МІСЬКОІ ради ЗДІИСНJOвати 

ІНансовому управлІННЮ вань в бюджеті 
фінансув8ННJI Проrpами в меж~ з.атверджених асиrнy 
міста на відповідний бюджетнии РІК. оО.... 

3. В" • б . ництва БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради. 
1ДДШУ капІтальноГО УДІВ . П ограми із зanyченням 

З.І.забезпечити своєчасне виконання захОДІВ Р , 
підрядних організацій; 
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3.2.звітувати про хід виконанНJI ЛРОГРDІІІ щомісячно упрaвnіННIО 
економіки Броварської міськоі ради 

4. контроль за виконанням цього рішенНJI ПОlCJlасти на заСТУПНІlка 
міського голови Руденка В.8. 

Секретар ради 

м. Бровари IJ 
від J 1. tJj,. ,tofJ9 
N! 6''16 -83 -()j-

I.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

Начanьник 
віддіпу капітальноro будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського roпови 

Начальник управліННJI економіки 

Начальник фінансового упрaвniННJI 

Начальник 
юридичного Biддiny 

Начальник 
загального відділу 

Голова комісіі з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

р' М.М.Ждвно~ 

_~!x,1Z-~....:.,.о:; __ В.В.Руденко 

___ ~_~----Іql-.~ ___ .Н.І.саченко 

А.М.Зеленська 

, 

___ ·_--_---.,;:d~:....-._І.г.лавер 

___ ~~--~A.B. Булка 



З8т8еражено: 
РІШ8ННІІ 

Бро88рсыtDr м/сыtDr p.a~L ~ ~ -"~-
8/а 21.02.2008 р Н. 6 'Уо - ~:J-vw 

ЗмІни та "Оn08нення "0 МlсьиоТ nрграми по 6У"/8ницт8У та 
Р.lIDнсmрунцГі о6ентl8 соцІального nризначеННR на 2008 - 2009 рони 

3. За."ання "0 МlсьноТ програми 
тис. г н. 

Завдання: Проектування та реконструкцІя примІщень вlАсыclcDату під офІснІ 
17 примlщвння по ayn. rpyweBCbКOГO в м. Бровари 

МІТІ: Забезпечення служб Micra офісними примІщеннями 
сяг 

ПроекryваННА та реконструкцІя примІщень інан ванн 
.~b~M~ ~ШШ~50~О~.О~О~~~~~---~---~ 

Секретар ради СапOЖlCD І.В. 



ПОДDІІІІИ: 

НаЧIUIЬНlfК 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

-~;Кч.z-'.&-"" .J-__ О __ М_М_ЖданОВСЬkJIП 

-~~~~ __ B_B_PyдeHKO 



IiРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Юllвськоl OGJJACn 

BIДДI~~~!.~!lКJOГO Б~ДІВНИЦТВА 
ФвmlЧlfВ DlIреса: 07400, м. fip:BapI~ ісffі~~В::::6лar:n, ІУЛ. Гвnaріиа. 15 
тcn. (294) 5-32~9 тcn/факс 5-21 37' am, вул .. fPYWCICLlDro, 2 

, - КОД 22202690 

,1.f.~rгl.. ... ~.!?.f..~ .. N!!,,/..~l ... . 
НаN! ................... Від ......................... j 

~CL(A,01~{ с4д ІІ~---иконуючому обов'язки міського 
-о:и ftA. . голови - заступнику міського 
IV" І .. • ~~', 1/(7 ~ АІІДРЄЄВУ В.О. 

Пра IflllCCClfllR ПlfТDlflfR ІІВ РОJГЛRД 

acaymla IiроаарськоТ 1\.lськоТ РDlIIІ 1 f otl. L о 1 

ШаНОВНllЙ ВаСllЛЮ ОлексаIIДРОВIIЧУ! 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 
14.01.2008 року за Н!! 08 «Про схвалення <<Міської програми по будівництву та 
реКОНструкції об'єктів соціального призначення на 2008 -2009 роки», рішення 
сесіі Броварської міської ради від 14.01.2008 року за N!! 592-32-05 «Про 
затвердження ««Міської програми по будівництву та реконструкції об'єктів 
COЦЇIUIЬHOГO призначення на 2008 -2009 роки». керуючись пунктом 22 стаni 26 
Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в Україні», до даної Програми 
8КJJIОЧIIТII: «Проектування та реконструкцію приміщень військкомату під 
офісні nPиміщенНJI з благоустроєм прилеглої території по вул .. Грушевського 
8 М. Бровари» та передбачити кошти в сумі 500,0 тис. грн.; 
8UКЛIОЧQТII: «Проектування та капітальний ремонт військкомату по вул .. 
ГРУІПевського 1 з благоустроєм прилеглої території». В зв'язку з ЦИМ. прошу 
ВlOUочити ПИ~8ННJI до порядку денного Броварської міської ради Київської 
області ПИТ8ННJI: • • 
«ІІро BllecellUD змін та доповнень до рішеllllJl Броварської ІІІСЬКОЇ рОД11 ВІД 
14.01.2008 р. N! 591-32-05 (<Про затверджеllНJI «Міської nporpallll по 
6УДіВІІІІЦТВУ та реконструкції об'єктів соціалы�оro ПРllЗllачеllllJl на 2008 -
2009 РОКІІ» 

З ПОвагою 
lІачаJlыllкK ~ідділу 

Bllk. ТуРаиСLICD Г.В. 

М.М.ЖдановськuЙ 

І Бров . · .... ·f'A ак J 
; ВхІд," J-IG 'Jft 
.IL· f2 _ ()А. 
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