
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г: Про затвердження «Міської програми по 
будівництву павільйонів бюветного водопостачання І 
з артезіанських свердловин на 2008 - 2010 роки» 

Розглянувши лист відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради від 11 березня 2008 року N!!297, згідно рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 11 березня 2008 року N!! 114, з метою виконанИJI 
заходів по постачанню питної води з артезіанських свердловин для жителів 
міста, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядуванИJI в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

вир і ш ил а: 

1. Затвердити «Міську програму по будівництву павільйонів бюветного 
водопостачанИJI з артезіанських свердловин на 2008 - 2010 роки» (далі 
Програма), що додається. 

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

з. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
З.l. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученИJIМ 

підрядних організацій; .. 
З.2. звітувати про хід виконання Програми ЩОМІсячно управлІННЮ 

еконоl\.JЇКИ Броварської міської ~ади. 
4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 
о 

Секретар ради 

М.Бровари 
від tZ:t, O~, Р;Оір. 
N!! 881- ~!) - 05 

І.В.Сапожко 



Подання: 

Начальник. . 
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ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник управліВВJI економіки 
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фінансового управління - заступник 
начальника . , 

----#ЕНIJI!.J---М.М.ЖданОВсьr 

~----=-~.,\-A-_-\----..:B.B.PyдeВIo 

__ ~~_~~f"",_---...:н.І.сачеВІО 

~~ Т.О.Стороі 
-----7,&.е---~hIP , рн/."Н?,' ~~hl4 , 

M'~'p~ N4. .eF, од flг N.# ~~ 

Начальник 

юридичного відділу 

Начальник 

загального відцілу 
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та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
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ДОДАТОК 
До рішення Броварської міської ради 
від ,ІіІ ()~. r/LJolp 
Н!! 681- ~!/-- OI.J-' 

МІСЬКА ПРОГРАМА ПО БУДІВНИЦТВУ ПАВІЛЬЙОНІВ 
БЮВЕТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З 
АРТЕЗІАНСЬКИХ СВЕРДЛОВИН 

НА 2008 - 2010 РОКИ 

1. Загальні nолоз/сенНR. 
Програма створює:~ся згідно з Законами України «Про місцеве 

самоврядування в YIq)aїHl», «Про інвестиційну діяльність», івmими законами 
України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями кабінету 
Міністрів України, Правил забудови М. Бровари затверджених рішенням сесії 
Броварської міської ради від 21.09.2006 року Н!! 107-08-05. 

2. Головна мета Міської nрограми. 

Головна мета Міської програми полягає в створенні сприятливих умов 
ДJIJI проживання кожного жителя міста, забезпечення жителів міста чистою 

питною водою 

3. Комплексні заходи Міськоі· nрограми. 

Детально описано в додатку Н!! 1 до Міської програми. 

4. Фінансування Міськоі· nрограмl' 

Джерелом фінансування заходів Міської програми є кошти загального та 
цільового фондів бюджету м. Бровари, виділе~ в м~жах ~а~ерджених 
асигнувань на бюджетний рік, а також кошти швестор1В та 1НIПl джерела 

фіиаисувaвнJI не заборонені законодавством. 

s. Очікувані резулы�аmu. 
Виконання програми дасть змогу: 

• постачати питну воду з артезіанських свердловин; . 
• при надзвичайній ситуації ;;.::.._~чення цевтратзованож:о 

водопостачанни і т.д.) Haдaє~ ~ЕІ~ерело забезпечеlDlJl жителш 
міста питною водою. ~:Qo" о б 4 rI ~~~ 
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Поданнв: 

'Начальиик 
відділу капітального будівництва 
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ДодатОlf1 

до місыlї'' програми 
по будівнuцтву павільііонів 
бюветного водопостачання з 

артез/ансыlхx cвepiJпoвиH на 2008 
- 2010РОllи 

тис. грн. 

Завдання: Проектування та будівництво бювету по вул. Черняховського 
Мета: • постачати питну воду з артезіанських свердловин 

оt:Jсяг План на І ПЛан на 2009 
Проектування та будІвництво бювету сЬінансvвання 2008 аІк аІк 

2000 ОО 1000.00 1000 оо 
Показники 

Загальна вартість 2000,00 
Освоєно на 01.01.2008 року 0,00 
% освоєння 0,00 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення Dобіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та будівництво бювету в районі старого мІста 

Мета:додаткове джерело забезпечення жителІв міста питною водою 

Обсяг План 2008 План2009 

Проектування та будівництво бювету фІнансування рік рІк 

2000,00 1000,00 1000,00 
Показники 

Загальна ваотіСТЬ 2000,00 
Освоєно на 01.01.2008 oOКV 0,00 
% освоєння 0,00 
Початок Dобіт 1 кв. 2008 
Закінчення Dобіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та будІвництво бювету по вул.КиТвська 
Мета: постачати питну воду з аpтElзlанських свеРдЛОВИН 

Обсяг План 2008 План2009 

Проектування та будівництво бювету фІнаНсУВання оlк рІк 

2000,00 1000,00 1000,00 
Показники 

Загальна ваотість 2000,00 

Освоєно на 01.01.2008 аоку 0,00 

% освоєння 0,00 

Початок робіт 1 кв. 2008 

Закінчення Dобіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та будІвництво бювету по вул.Грушевського 
Мета: додаткове джерело забезпечення жителІв мІста питною водою 

Обсяг План 2008 План 2009 
фІнансування оlк Проектування та будІвництво бювету рІк 

2000,00 1000,00 1000,00 

Показники 
Заraльна BaDТICТb 

2000,00 

Освоєно на 01.01.2008 aoкv 0,00 
0,00% 

І %освоєння 1 кв. 2008 
І Початок робіт 
; 

Закінчення Dобіт 
4 кв. 2009 

І 
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Завдання: Проектування та будіВництво бювtny по вул.Красовського 
Мета: поaraчати питну воду 3 артезІанських свердловин 

Обсяг План2008 
ПроеКlYвання та будІвництво бювету фінаНсУвання рІк 

2000,00 1000,00 
показники 

Звraльна варТість 2000,00 
Освоєно на 01.01.2008 DOКУ ООО 
% освоєння 000% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт . 4 кв. 2009 
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План 2009 
рік 

1000.00 



1l0Д8ИИИ: 

начальник 

відділу капітального будівництва 

поrоДЖЕИО: 

заступник 

міського голови 

----.~-649~ __ -.:М.М.ЖданОВсLlDi 

_~~~---J~_В.В.РудеIlI(О 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ICИlвськоl ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
07400, М. БроваРll, КІІЇВСЬКОЇ області, вул. Гагаріна, 15 
тenlфакс 5-21-37 КОД 22202690 

Lt: .. f!.~ .. ; .. ~fl.~.N2."/'f.r.. ... 
на Н2 ....•.............. вlд ...................... {/,Р 

/о ..- ~ (, -пІ еее.() - м· . 
L UV" v ,.:-=.:---:~~~~.;t:'\y lСЬКОМУ ГОЛОВІ 

~ r---:r-;;:iff ~ el. Антоненку в.о. 
д. ~1, о!> оЯ 

Про Вllllесення ПІІТВННЯ на РО3ГЛЯД 
депутатів БроварськоJ I\IЇськоТ раДIІ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

для формування Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Бровари Київської області, керуючись пунктом 22 статті 26 
Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в Україні», прошу винести на 
розгляд депутатів Броварської міської ради Київської' області Міські 
програми відділу капітального будівництва: 

- «Міську програму по будівництву павільйонів бюветного 
водопостачання з артезіанських свердловин на 2008 - 2010 роlCИ»; 

- «Міську програму по будівництву IV житлового району на 2008 - 201 О 
роІ(И» 

. з повагою, 
Начальник відділу 

Вик. ТУРВНСЬка Г.Б. 
5-32-49 

М.М.ЖдановськиЙ 
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