
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про затвердження «Міської програми 
по будівництву ІУ житлового району 

м. Бровари на 2008 - 2010 роки» 

Розгmmyвши листа відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради від 11 березНJI 2008 року N!! 297, згідно рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 25 березня 2008 року з метою виконання заходів 
по створенню сприятливих умов для прожива.нни жителів міста, розвитку та 

розбудови міста, керуючись пунктом 22 стапі 26 Закону України <<Про місцеве 
самоврядувaнНJI в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

в н ріш нла: 

1. Затвердити <<Міську програму по будівництву IV житлового району 
м. Бровари на 2008 - 2010 роки» (далі Програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінlПO Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповіДНИЙ' бюджетний рік. 

з. Відділу капітального будівництва Броварської міськоі ради: 
з.l. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залучеННJIМ 

підрJIДНИX організацій; .. 
З.2. звітувати про хід виконання Програми щоМlСJIЧНО управлІННЮ 

економіки Брqварськоі мiCЬKO~ ради. . 
4. Контроль за виконанням цього рlm~ИШІ ПОКJIасти на заступника МІського 

голови Руденка В.В. ~~a t '1 іІ 
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Секретар ради 

~~ "." а І.В.Сапожко 
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A.l.UДilIlIlИ. 

Начальник 

відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник . 
М1СЬКОГО голови ~~~+--+-_--..:B.B.Pyдeвкo 

НачaJiьник управління економіки ш.еа_1 

Виконуюча обов'язки начальника 

фінансового управління - заступник ~ 
н~чальвика Т.О.СторО))I 
~hи'~~~~ , 
~ t'Л-t!?/,~m"V..иРЬ~.t;!.. jlee~' с3 

h.4 ~~ ~.,и:~ ,Р; <:7 
Начальник 
юридичного відділу c:..:s6 I.Г.)JaвeJI 

. 
Начальник 

загального відділу 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

000286 
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Затверджено 
рішення Броварської міської ради 
від ot-i O~. ,/Д'}/р 
Н!! 6tf.t -J~- 0# 

МІСЬКОЇПРОГРА~ 
ПО БУДІВНИЦТВУ ІУ ЖИТЛОВОГО РАйону 

М. БРОВАРИ НА 2008 - 2010 РОКИ 

1. Заzальні ПОЛО3IсеННR .• 
Проrpама створюється згідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», інших Законів України, актів Президента Украіни, 
постанов та розпоряджень 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 прогрtlA,". 
Головна мета Міської проrpами полягає в створенні СПРИJIтливих умов 

для проживання кожного жителя міста, розвитку та розбудови міста. 

з. Завдання Міської nрогрtlA'" 

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

4. ФінансуваННR Міської прогрtlA,". 
Джерелом фінансування заходів Міської програми є кошти загального та 

цільового фондів бюджету м. Бровари, виділених в межах затверджених 
асигнувань на бюджетний рік, а також кошти інвесторів та інші джерела 
фінансування не заборонені законодавством. 

5. Очікувані резульmаnlll. 
ВиконанJUI проrpами дасть змогу: 

• забезпечити спрртивними спорудами ДJIJI оздоровленШІ населення; 

• забезпечити населення школами та ДИТЯЧИМИ садками; 
• забезпечити зонами відпочинку жителів міста; 
• забезпече:вня медичнИМИ ~,.~~.Pf~ ~~~ міста. 

(~:'>I~.~\~~~~\ ІВ с 
Секр~ради ~~~ \~ . ~i~ .. апожка 

і· -_.. '_ 



Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

-~НtН.~r--__ .М.М.ЖданОВСЬlGli 

~~~'t--~ ____ В..В.Руденко 



Додат он 1 

до М/сьно;' програми 
по буді8ницт8У /V житЛО80го району 2008 - 2010 
рони 

тис. aIJH. 
• Завдання: Проектування та будівництво дитячого садка на територіТ 1 мікрорайону IV житлового 

району в м. Бровари 
Мета: Забезпечити 1 мІкрорайон дитячим сао ком 
Проектування дитячого садка на територlТ 1 Обсяг 
мІкрорайону IV житлового району 

План на 2008 План на 2009 План на 2010 
фінансування рІк рІк рІк 

25000,00 1500,00 0,00 ООО 
Показники 

Заranьна вартІсть 25000,00 
ОСВОВНО на 01.01.2008 року 0,00 
%ОСВОВННЯ 0,00% 
Початок робіт 

r 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2010 

Завдання: Проектування та будівництво дитячого садку на територіТ 2 мІкрорайону IV житлового 
району в м. Бровари 

Мета: Забезпечити 2 мікрорайон дитячим садком 
Проепування дитячого садка на територіТ 2 Обсяг 

План 2008 рІк План 2009 рІк План 2010 
мІкрорайону IV житлового району ФІнансування рІк 

25000.00 1500,00 0,00 
Показники 

Заranьна ваРТість 25000,00 
ОСВОВНО на 01.01.2008 року 0,00 
%ОСВОВННЯ 0.00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2010 

Зlвдання:: Проектування та будівництво дитячого садку на територlТ З мІкрорайону IV житлового 
PlИону в м. Бровари 
Мета: Забезпечити З мІкрорайон дитячим садком 
ПраеlnyВання дитячого садка на територіТ З Обсяг 
м' орайон IV житлового район 

1500 ОО 0,00 

План 2008 рІк План 2009 рІк 

25000,00 
ООО 
0,00% 
1 кв. 2008 
4 кв. 2010 .. ~ 

Завдання:: Проектування та будІвництво дитячого садку на територіТ 4 мІкрорайону IV житлового 
=Иону В м. Бровари 

0,00 

0,00 

~ Забезпечити 4 мlКООDайон дитячим cs дком 
~ання дитячого садка на територlТ 4 Обсяг ПЛан 2008 рІк План 2009 рІк 

План 2010 
рІк о Аону IV житлового району ФІнансування 

0.00 0,00 Ifiёt-- 25000,00 1500,00 
r.:;::.,~kИ 
~"Ha BapTtcrb 25000,00 

~Ha 01.01.2008 року 0.00 

~я 000% 
Ji' k обіт 1 кв. 2008 
~Обlт 4 кв. 2010 



Завдання:: Проектування та будівництво дитячого садку на територlТ 5 мІкрорайону IV житnовоro 
раЙОНУ в м. Бровари 
мета: Забезпечити 5 мІкрорайон дитячим садком 
проeкtYвання дитячого садка на територfi 5 Обсяr 

Пnан 2008 рІк Пnан 2009 рік Пnан2010 
мІКРорайонУ IV житловоro району фінансування рІк 

25000,00 
ПОlСВзники 

1500,00 0,00 0,00 

Заranьна ваРтІсть 2500000 
освоєно на 01.01.2008 року 0,00 
% освоєння 0,00% 
початок ообіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2010 

ЗаВДІННЯ:: Проектування та будІвництво школи на територіТ 5 мІкрорайону IV житnовоro району в м. 
Бровари 
Мета: Забезпечити міКDорайон шкоnою 
Проектування школи на територіТ 5 Обсяг 

Пnан 2008 рІк План 2009 рІк План 2010 
мІкрорайону IV житловоro району фІнансування рІк 

45000.00 25000,00 ООО 0,00 
Псжазники 

Зaranьна ваРТість (ПР) 45000,00 
OcвosHO на 01.01.2008 року 0,00 
"освоєння 0,00% 
Початок ообlт 1 кв. 2008 
Закінчення PoolТ 4 кв. 2010 

Завдання:: Проектування та будівництво школи на територіТ 5 мІкрорайону IV житловоrо району в м. 
Бровари 
Мета: Забезпечити міКDорайон шкапою 
Проектування школи на територіТ 5 Обсяr 

План 2008 рІк Пnан 2009 рІк План 2010 
._ .. 

фІнансування рІк йону IV житлового району 
45000 ОО 25000,00 0,00 ооо 

ПокаЗНИКИ 
3aranbHa ваcniсть (ПР) 45000 ОО 
~cвoeHO на 01.01.2008 року 0,00 
% ОСВоєння 0,00% 
ІО...ачаток Dобіт 1 кв. 2008 
!aкJнчення Dобіт 4 кв. 2010 . 

житлового району в м. 

45000,00 
0,00 
000% 
1 кв. 2008 
4 кв. 2010 



г- ЗавдаНJIR:: проектування та будІвництво школи по вул. Соборна IV житлового району в м. Бровари 
, мета: Забезпечити мікрорайон школою r Проектування шкопи по вул. Соборна IV Обсяr 2 09' План 2010 
І житлового районУ фінансування План 2008 рік План О РІК ріК 
і -- 45000 ОО 25000,00 0,00 OLOO 
І 

показники 
rзaranьна варТІсть (ПР) 45000 ОО 
roCBOEHO на 01.01.2008 року 0,00 

\ освоєння 0.00% 
початок робіт 1 кв. 2008 
закінчення робіт 4 кв. 2010 

Секретар ради 
I.В.Сапожко 



llоданни: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

_.".j!L'r=----.,-____ МоМоЖданоВсr.1OJf 

~~~..-~~r-_.В.ВоРудеико 
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