
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

ГПро вн~сення змін та доповнень до «Міської програм~ 
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 лист відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 11 березня 2008 року Н!! 294, згідно з рішенням Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за Н!! 591-32-05 «Про затвердження 
міської програми по будівництву та реконструкції об'єктів соціального 
призначення на 2008-2009 роки», пунктом 22 статті 26 Закону України <<Про 
місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, Броварська міська рада 

ви ріш ип а: 

1. Затвердити зміни та доповнення до <<Міської програми по будівництву 
та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки» 
затверджених рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 року Н!! 591-
32-05 в розділі 3 з показниками, згідно з додатком: 

1.1. завдання 3, 5, 13 викласти в новій редакції; 
1.2. доповнити завданням 19: <dIроектування та будівництво 

багатоквартирного житлового будинку з комплексом приміщень соціально
культурно-побутового призначення та приміщенням музичної школи по вул .. 
Красовського в м. Бровари»; 

2. Фінансовому управлінmo 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 виконання заходів Програми із 

залученням підрЯДНИХ організацій; . . 
3.2. звітувати про хід викон~ Програми ЩОМІсячно управлінню 

економіки Броварськ ї.. .~~~ 
4. Контроль за викон * 't~!:Q~lНI" * покласти на заступника 

міського голови Руде cr· - \ -f \ ~ 
at a!J.. n о 
СІ-

Секретар ради 
. :Сапожко 



llоданни: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник управління економіки 

Виконуюча обов'язки начальника 

фінансового управління - заступник 
начальника 

Начальник : 
юридичного відділу 

Начальник 

загально~о ~ідцілу 

Голова комісії з питань 
соrdально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

000290 

----"~~~A---4_B.B.Pyдeнкo 

__ G_~~I$~r-__ ~Н.І.сачеВlО 

А.в.БУ~ 
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Додаток 

до рішення 
БРО8арськоf м/ськоТ ради _ _ 
8ід 27.03.2008 Р N! G 7.9 - .J ~-~ 

Зміни та доповнення до Місьної прграми по будівництву та 
ренонструиц;; обєитів соціального призначення на 2008 - 2009 рони 

з. Завдання до Місьної програми 

Завдання: Проектування та реконструкція шатрового даху НВЦТМ 
Мета: Влаштування шатрового даху з покращенням технічних характеристик 
Проектування та реконструкція шатрового Обсяг План на ПЛан на 
дахуНВЦТМ фінансування 2008 рІк 2009 рік 

328,60 210,00 0,00 
Показники виконання 

Загальна вартість 650,00 
Освоєно на 01.01.2008 року 321,40 
% освоєння 49,4% 
Початок робtr 3 кв. 2007 
ЗакІнчення робtr 2 кв. 2008 

Завдання: Проектування та будівництво кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари 
Мета: Забезпечення соціальних потреб населення міста. 

Проектування та будівництво кладовища по Обсяг План на План на 

вул. Кутузова фінансування 2008 рік 2009 рік 

3038,80 3000,00 

Показники виконання 

Загальна ваРТість 664520 
Освоєно на 01.01.2008 РОКУ 3606,40 
% освоєння 54.3% 
Початок робtr 4 кв. 2005 

Закінчення робtr 4 кв. 2008 

Завдання: Проектування та реконструкція мавального басеАну Купава по вул. 
Шевченка, 1 О в м. Бровари 
Мета: забезпечення належно' пJдГOТDвки команд спортсменів нацІональних збірних до 
міжнародних змагань, ОлІмпіади в 2008 році та оздоровлення населення міста 

РеКОНСТРУКЦІЯ плавального-басеАну 05сяг План на План на 

"Купава" Фlнанcvвання 2008 рІк 2009 РІк 
1887120 400000 14871,20 

Показники виконання 
Загальна ваРТІсть 2337120 

Освоєно на 01.03.2008 ООКУ 4500,00 

% освоєння 19,25% 

Початок робtr 4 кв. 2004 

ЗакІнчення робіт 4 кв. 2009 



Завдвння: Проекryвання та будівництво житла соцlanьноro призначення по вул •. 
19 KpacoBcbКOro в М. Бровари 

Мета: Забезпечення населення мІста соцlanьним житлом. 

Обсяг План на План на 
фінансування 2008 рІк 2009 рік 

61000,00 

61000,00 

Секретар ради I.В.Сапожко 



Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

П~ГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови _~~~-+-__ B.B.PyдeНlO 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБJIA.СТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
1ОрlfДllчна адреса: 07400, М. БроваРІІ, КІІТВСЬКОТ області, вул. rarapiHa, IS 
ФаКТlІчна адреса: 07400, М. БроваРII, КlIТВСЬКОТ області, вул •. Грушевського, 2 
тел. (294) 5-32-49, тел/факс 5-21-37 код 22202690 

.(!..:.r?.~ ...... d.{2.€.rf/. .... N2.:~~~r...... ~ 
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rr-
Про ВІІІІСССІІІІЯ ПІІтаllllЯ ІІа РОЗГЛЯД 

депyraтів Броварськоі I\llськоі раДl1 

Міському ГОЛОІІі 

АнтонеllКУ В.О. 

~!. O~ OJ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Згідно з рішенням Броварської міської ради Bi~ 14.01.2008 року за Х2 591-
32-05 «Про ЗELтвердження ««Міської програми по бу~іllНИЦТIІУ та реконструкції 
об'єктів соціального ПРИЗНELчення на 2008 -2009 РОКИ», керуючись пунктом 22 
cTIIтri 26 3ELКoнy Украіни «Про місцеllе самоврядyllaннJl в Україні», ~o ~aнoї 

Програми включити: 
1). <dIроектування та будіllНИЦТВО багатоквартирного житлового будинку 

з комплексом приміщень соціально-культурно-поБУТОIlОГО призначення та 
приміщенням музичної школи по вул .. КіРОIlа, 28 11 м. БРОllари»; 

2). <<Проектування ТІі будіllНИЦТIІО житла соціального призначення по 
вул .. Красовського 11 М. БРОllари» 

В зв'язку з ЦИМ, прошу ІІКJIЮЧИТИ питання до порядку денного 

Броварської міської ради КиїIІСЬКОЇ області питання: 
<<Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. :N! 591-32-05 «ІІро затвердження «Міської програми по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008-
2009 роки» 

З повагою, 

НачаJlЬНИК відділу 

ВнІС. Турансь1С8 Г.Б. 

М.М.ЖдановськиЙ 
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