
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про зміни та доповнення до Програми «Про участь 

м.Бровари у підготовці та проведенні в Україні фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки 
Броварської міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання головного 
лікаря Броварського району Басистюка 1.1., керуючись підпунктом 22 пункту 
1 стапі 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в Програму «Про участь м.Бровари у підготовці та 
проведенні в У країні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 21.02.08 
Н!! 621-33-05: 

- п.9 розділу 3 доповнити підпунктом 9.1. такого змісту: « Проектувaнюr 
та будівництво станції швидкої допомоги на території Броварської центральної 
райоииої лікарні по вул.Шевчеика,14 в 2008 році, відповідальний - відділ 
капітального будівництва»; 

- в розділі 5 в таблиці <<Прогнозні обсяги та джерела фінансування» 
цифру 10563Q,8 замінити на цифру 105830,8; цифру 26850,0 - на ~7050,0, 
цифру 390802,0 - на 391002,0, цифру 56350,0 - на 565~0,0; 

_ додаток доповнити пунктом 18 такого змісту <<Проектуваиия та . 
будівництво станції швидкої допомоги на території Броварської центральної; 
районної лікарні по вул.Шевченка,14 - 200 тис. - в 2008 році за рахунок 
коштів місцевого бюджету» . 

2. Контроль за виконанням даного рішення ПОЮІасти на постійну комісію 
міськоі ради з питань соціальн - омічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін. ~ і-\\ f 1 "о 
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- голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
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Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 28.02.2008 року, проект рішення «Про внесення змін та 
доповнень до Програми «Про участь міста Бровари у підготовці 
та проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу». 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 
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