
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po внесення змін до «Міської програми по І 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції об'єктів соціального 

призначення на 2008 - 2009 роки» затверджених рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05 

Розглянувши клопотання начальника відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради, згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 
сіЧИJI 2008 року за Н!! 591-32-05 «Про затверджеННJI міської програми по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначеННJI на 2008-2009 
роки», пунктом 22 статті 26 Закону України <<Про місцеве самоврядуванни в 
Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 

міська рада 
вир і ш ип а: 

1. Затвердити зміни до <<Міської програми по будівництву та 
реконструкції об'єктів соціального призначеННJI на 2008 - 2009 роки» 
(далі - Програма) затверджених рішенням Броварської міської ради 
від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05 доповнивши пунктом 18: 
<<Проектування та будівництво станції швидкої допомоги на території 
Броварської центральної лікарні по вул .. Шевченка, 14». 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. 

3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
3.1. забезпечити своєчасне виконaннJI заходів Програми із 

залучеНВJIМ підрJIДНИX організацій; . . 
3.2. звітувати про хід в . ~рограми ЩОМ1СJl1ШО упрaвmнвю 

економіки Брова~ Ol~~~~ 
4. Контроль за викон ~~.. ~ покласти на заступника 

міського голови Руде ... 91 0\ * 
cd 1(1~ ~ 

Секретар ради ~ аа І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від ,1/. O,t.J.a;!p. 
Н!! 6G,t-a~-pr 



Подання: 

Начальних 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Начальник управлівни економіки 

Начальник фінансового управлівни 

Начальник 

юридичного відділу 

НачальИИІС 
загального відцілу 

Голова комісії з питань 

соIdально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

000038 

_.#-jlJJ-~~~~ ___ м.м.ждановсыodi 
v • 

_~--=~\t--___ В.В.РудеВІ<О 

__ rrA_~_~-І-~ ___ Н.І.сачеmcо 

~~г.лавер 

~~ ~ Н.І.Гнатюк ~ -

----R.u.n-_~A.B. Бува 

. . 
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Додаток 
дорlшенНR 
БРО8арсько)· м/сыloT р-адu ~п _ 
8/д 28.02.2008 Р N! 66l- rrт- ОЬ 

Зміни та доповнення до Місько; nрграми по 6удівництву та 
реконструкцu 06єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки 

3. Завдання до Міської програми 

тис. г Н. 

Завдання: Проектування та будІвництво craнціТ швидка' допомоги на територlТ 
Броварська' центральноТ районно' лІкарні по вул. Шевченка, 14 
Мета: Забезпечення насеnення міста craНЦIt:ю швидко, допомоги 

Проектування станціТ швидко, допомоги 

Показники виконання 

Секретар ради СапоЖlCO І.В. 

-... _-- .. 



Подання: 

Нач8JIЬИИІС 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

--~/ІІ6rЧ-i'-~~ .. ...,;/~,I;......· __ М.М.ЖдановсьlCИЙ 

-----:;.,,,с-~--fJ't--fГ .В.Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl 01ШАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
=":.:8 aдpec~ 07400, М. Бровар", КпіВСloкоі області, вул. Г8rвpiнa. IS 
тел. (294) ~;:9 02.~~Оф' М. БроваРІ" КиіВСloкоt області, вул •• ГрушевсloКОl'D, 2 

,1&.111 акс 5-21-37 КОД 22202690 

rI.:.l.\ .. f;?i.~P.!P..~ ........ Ng.. . Ь. ..... . 
На Н!! ................... Від ........................ . 

Про ВllllесеНІІН ПIIТ8IIIIR ІІа РО:JГЛRД 
дenyraтlВ Броварськоt мlськоі paдll 

Секретарю 
Броварської міської ради 
Сапожко І.В. 

Шановний Ігорю Васильовичу! 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від 
14.01.2008 року за Ng 08 «Про схвалення «Міської програми по будівництву та 
реконструкції об'єктів соціального призначевня на 2008 -2009 роки», рimеВИJI 
сесії Броварської міської ради від 14.01.2008 року за Ng 591-32-05 «Про 
затверджеВИJI «(<Міської програми по будівництву та реконструкції об'єктів 
соціального призначеНШІ на 2008 -2009 роки», керуючись пунктом 22 cтani 26 
Закону Украіни «Про місцеве самоврядувавни в Україні», до даної Програми 
ВКJlючити: (dIpoeктyв8.НВJI та будівництво станції швидкої допомоги на 
території Броварської центральної районної лікарні по вул. Шевченка, 14 » та 
передбачити кошти в сумі 200,0 тис. грн .. В зв'язку з ЦИМ, прошу вКJПOЧИТИ 
IIИТaНВJI до порядку денного Броварської міської ради Київської області 

питання: 

«Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. Хе 591-32-05 <dIpo затвердження <<Міської програми по 
будіввицтву та реконструкції об'єктів соціального призваченlUI ва 2008-
2009 роки» 

Зповaroю, 

НачаJlЬНИК віддіяу 

ВНІС. Туранська Г.В. 

М.М.ЖдавовськиЙ 
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