
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г .Про внесення змін до «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції магістральних вулиць І 
загальноміського призначення на 2008 - 2009 роки» 

затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 593-32-05 

Розглянувши лист відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради від 20 березня 2008 року Н!! 355, згідно з рішенням Броварської міської 
ради від 14 січня 2008 року за Н!! 593-32-05 з метою виконання заходів по 
створешпо сприятливих умов для проживання жителів міста, покращення 

транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, дорожньої 
інфраструктури; підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та 
економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 
забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг; спрИJIВIUI 
соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку міста, 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджеty, фінансів та цін, Броварська 
міська рада 

вир і m и JJ а: 

1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2009 
роки» затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. 
Н!! 593-32-05 
1.1. ПУНКТ 7 роздiJJy 3 викласти в новій редакції, що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснюва~ 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджетІ 
міста на відповіДНИЙ бюджетний рік. ... .. 

3. Відділу капіталЬного будівництва БроваРСЬ~ОI МlСЬКОI p~: 
3.1. забезпечити своєчасне виконання захОДІВ Програми ІЗ залученням 

підрядних організацій; .. 
3.2. звіtyВати про хід виконання Програми ЩОМІсячно управлІННЮ 

економіки Броварської місь ·d· 
4. KOIl'l'n()JJЬ за вихон 'fj ~ t'6oi! p~ ННJI ПОЮІасти на заступника 
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ПОДDIIJlЯ: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

~ачальник управліншІ економіки 

Виконуюча обов~ JlЗки начальника 

фінансового упрaвлiншl- заступник 
начальника 

і 

Нач8ЛЬНИІС 
юридичного відділу 

Нач8ЛЬВИК 
загального відділу 

Голова комісії з питань 
соIdально-еконоNdчного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
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Додаток 

дор/шеННR 
Броеарсько)' м/сько)' р'адu _ 
е/д 27.03.2008 р N! 0t:P!J -3~-o~ 

Змінu до Міської прграми по будівництву та реконструкцЛ' магістральнuх 
вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2009 роки 

3. Завдання до Міської' програми 

Завдання: Проектування та реконструкція маrlстральноТ вулиці загальноміського значення 
(вул.Китвська) в м. Бровари (1 етап: від оБТзноТ дороги до р-ну Розвилка) 
Мета: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари 

План на 2008 План на 2009 
Проектування та реконструкція вул. КиТвська Обсяг рік рІк 

(1 етап) фінансування 
Спец. Фонд Спец. Фонд 

38788,59 7990,00 30798,59 
Показники 

Заraльна вартість 42460,80 
ОСВОЄНО на 18.03.2008 року 3672,21 
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Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови ~k-iII'''''JVV~---..Іr-_В.В.РудеНl(О 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl оБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
JOРllдlІЧна ІШРеса: 07400, М. БроваРl1, Кllівськоі оБJJIІС'1і, вуп. Гатаріна, 15 
Фаmtчна адреса: 07400, М. БроваРlt, КIІівСЬКОі області, вуп .. Грywевськоro, 2 
ТІШ. (294) 5-32-49, тел/факс 5-21-37 КОД 22202690 

N!...~~ ... ~.N!!.:!.-ff.!...ooo 
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-/3<J I!if)r,f/:~ місыwу голові 
е,р.м ( AHTOJleHКY в.о. 

Про ВlІнееенНА ПIIТ8ННR на розгnяд iJ І . () j. oJl 
АеnyraтівliроварськоІ міськоі paдll v' 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Згідно з ріmевиям виконавчого комітету Броварської міськоі ради від 
14.01.2008 року за Н!! 05 <<Про схвалеННJl <<Міської програми по будівництву та 
реконструкції магістральних вулиць загальвоміського призвачеВНJ[ ва 2008 -
2009 РОКИ», рimения сесії Броварської міської ради від 14.01.2008 року за Н!! 
593-32-05 <<Про затверджеННJI «<<Міської програми по будівництву та 
реконструкції магістральних вулиць загальноміського призвачеввя ва 2008 -
2009 РОКИ», керуючись пуихтом 22 статті 26 Закову Украіни <<Про місцеве 
С8МОВРsrдyвавня в Україні», прошу вюпочити до порядку деlПlОГО Броварської 

міСЬКОї Ради Київської області питaиwI: 
«Про внесенни змін до <<Міської програми по будівництву та 

реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначенви на 
2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14.01.2008 М 593-32-04» 

3повaroю, 
ВаЧ8JIЬНИк відділу 

Вщс, ТУРIІІС1оКВ ГоВ.' 

М.М.ЖдавовськиЙ 
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