
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHe~eHHJI змін та доповнень до «Міської програмry 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж 
на 2008 - 2009 РОКИ» затвердженої рішенням 

Броварської міської радИ від 14.01.2008 р. N!! 592-32-05 

РОЗГЛЯНУВШИ лист відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 11 березня 2008 року за N!! 295 згідно з рішенням 
Броварської міської радИ від 14 січня 2008 року за N!! 592-32-05, з метою 
виконання заходів по розбудові та модернізації інфраструктури міста, 
виконання робіт по будівництву та реконструкції об'єктів водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання, впров~ення енергозберіnuoчих 

технологій, керуючись пунктом 22 cTaтri 26 Закону України <<Про місцеве 
самоврядування в Україні», врахОВУЮЧИ рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 

та цін, Броварська міська рада 

вир і ш и л а: 

1. Внести зміни до <<Міської програми по будівництву та реконструкції 
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 592-32-05 доповнивши 
розділ 3 з показниками, згідно з додатком: 
1.1. завданням 8: <d1роектування та будівництво водопровідних 
споруд на території промислово-комунальної зони в районі Об'їзної 
дороги в м. Бровари»; 
1.2. завданням 9: <d1роектування та будівництво каналізаційно
напірної станції на території промислово-комунальної зони в районі 
Об'їзної дороги в м. Бровари»; 
1.3. завданням 10: «Проектування та будівництво очисних споруд в 
районі міського кладовища по вул .. Кутузова в м. Бровари»; 
1.4. завданням 11: <d1роектування та реконструкція господарчо
питного водопроводу ПО вул .. Київська в м. Бровари» 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми в меж~ з.атверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповіДНИЙ бюджетнии РІК. 

3. Відділу капітального будівництва Броварсько~ ~,c~~o.ї р~и: .. " 
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3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученням 
підрядних організацій; 
3.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно управліmпo 

економіки Броварської міської ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення ПОЮІасти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

. . . . 

. .. 
t • 

М. БроваРI.1. ~ 
від сІЛ, ·o~: ,JДOJ'p. 
N!! 610-а .r-or 



llодання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва ___ ---І-:ННіrч---М.М.ЖданОВсьКИJі 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник управління економіки 

Виконуюча обов; JlЗКИ начальника 
фінансового ynpaвnіИНJI- заступник 
нааальника . 
~AIи 'IQp.JAUн,,· ~~Ai'?t2-
~r4цhrt5 ~ h."-I' н-о' 

Нa~·~,. ~~-r A!;tи~;;z,;c.иг.-
~anьвик ~eJaUN,' 

юридичного відділу 

Начальник 
загального відділу 

.-

, Голова комісії з питань 
~оціanьно-економічвого 
та КУльтурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

~~......а;І~--..JI.-__ В.В.РудеRICО 

Н.І.Сачевко 
--------~-----

___ ~_-"","·",,"У __ т.о.сторожух 
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І ~ 

А.В. БуJI1f8 
------~~~----~ 
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Затеерджено: 

РІшення 

БроеарсьноУ м/сьноУ е.ади ~ r _ 
е/д 27.03.2008 р N. 6~O - 01/ - 0& 

Зміни та доповнення до Міської· прграми по будівництву та реконструнцn· 
інженерних мереж На 2008 - 2009 рони 

3. Завдання до Місьної· програми 

тис. грн. 

Завдання: Проектування та будівництво водопровідних споруд на територіТ промислово-
комунально' зони в районі ОБТзноТ дороги в м. Бровари 
Мета: побудувати водопровІднІ споруди для постачання та забезпечення району водою 

Обсяг План на 2008 .. 
Пер~проектніроботи 

ФІнансування рІк 
План на 2009 рІк 

200,00 200,00 
Показники 

Загальна вартість 200,00 
Освоєно на 01.01.2008 року 0,00 
% освоєння 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 

. Закінчення робіт 2 кв. 2009 

Завдання: Проектування та будІвництво каналlзацlйно-напlрно, cтaHЦIТ на територlТ 
промислово-комунально' зони в районІ ОБТзноТ дороги в м.Бровари 
Мета: побудувати каналізацlйно-напlрну станцІю 

Обсяг План на 2008 
План на 2009 рІк Пер~проектніроботи ФІнансування рІк 

200,00 200,00 
Показники 

. 
Загальна ваРТість 200,00 

Освоєно на 01.01.2008 роlСУ_ 0,00 

% освоєння 0,00% 

Початок робіт 1 кв. 2008 

ЗакІнчення робіт 2 кв. 2009 

Завдання: Проектування та будІвництво очисних споруд в районІ мІського кладовища по вул •• 
Кутузова в м. Бровари 
Мета: інженерне забезпечення даного району 

План на 2008 Обсяг 
План на 2009 pl~ Проекrнl роботи • 

ФІнансування рІк 

20000 200,00 

Показники . 
Загальна вартІсть 20000 

Освоєно на 01.01.2008 ~oкy 0,00 

% освоєння 0,00% 

Початок робіт 1 кв. 2008 

Закінчення робtr 2 кв. 2009 



r-- Завдання: Проектування та рекnнcrрукцlя ГОСПDДарчо-питного водопроводу по вул. КиТвська м. 
11 Бровари 

r--
Мета: Інжен~не забезпечення даного район І 

Обсяr Пnан на 2008 
План на 2009 рІк Проекrнl роботи 

~на~ання рІк 

Показники 
2500,00 2500,00 

Заranьна ваР1ість 2500,00 
Освоєно на 01.01.2008 ~~ 0,00 
% освоєння 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт ~ .. -~КВ. 2009 - .' :1 

Секретар ради I.В.СапоЖКD 



Подання: 

Начальник 
відцілу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови ~~F-f-7&-~--4----.:В.В.РудеВlO 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоJ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
ЮРIІДlІчна адрес:': 07400, М. БроваРІІ, КIІЇВСЬкої області, вул. Гагаріна, 1 S 
Фаmrчна адреса. 07400, М. БроваРІІ, КІІЇВСЬКОЇ області, вул •• Грушевського, 2 
тел. (294) 5-32-49, тел/факс 5-21-37 КОД 22202690 

{t.: .. s2~.; .. :~2 .. A~?tCIUJ j ~ 1- .ft" 
на N!. .................. ВIД .............. "j-nr~ "~cькoмy ГDЛDві 

- }_I~НТDHeHкy В.(). 
Про ВllllесеllllЯ ПІIТDІІІІЯ ІІВ розгляд Р ~I 
аепyrптів БроварськоУ I\'ЇСЬКОУ РВАІІ 11 L () J;. D! 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Згідно з pimeH1UIM Броварської міської ради від 14.01.2008 року за N!! 592-
32-05 «Про затвердження ««Міської програми по будівництву та реконструкції 
інженерних мереж на 2008 -2009 роки», керуючись пунктом 22 стаni 26 Закону 
Украіни «Про місцеве самоврядування в Україні», до даної Програми 
включити: 

1). <dIроектування та будівництво очисних споруд в районі міського 
ІОІ8Довища по вул .. Кутузова в м. Бровари» та передбачити кошти в сумі 200,0 
тис. Ірн., 

2). <dIроектування та будівництво водопровідних споруд на території 
промислово-комунальної зони в районі Об'їзної дороги в м. Бровари» та 
передбачити кошти в сумі 200,00 тис. грн., 

3). <dIроектування та будівництво каналізаційно-напірної станції на 
території промислово-комунальної зони в районі Об'їзної дороги в м. Бровари» 
та передбачити кошти в сумі 200,00 тис. грн .. 

В зв'язку з цим прошу ВКJПQчити до порядку денного Броварської міської 

ради Київської області питання: 
«Про внесення змін та доповнень до рішення Броварськоі міськоі 

paдll від 14.01.2008 р. Х!! 592-32 .. 05 <dIpo затвердження «Міської програми 
ПО будівництву та реконструкціі інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» 

Зповагою, 
Начальник відділу 

81IJC. Туранська Г.В. 

М.М.ЖдаНОВСЬКIIЙ 
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