
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоf ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до «Міської програми по 

будівництву та реконструкції об' єктів соціальноГCГJ 
призначення на 2008 - 2009 роки» затвердженої рішеННJIМ 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-З2-05 

1:5 

РозгJIJlН}'ВШИ клопотання начальника відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради, згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 
сіЧНJI 20Q8 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 
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. Затвердити зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
об'Єj(Тiв ёоціального призначення на 2008 - 2009 РОКИ» (далі - Програма) 
затверджених рішеННJIМ Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-
З2-05 доповнивши розділ З з показниками, згідно з додатком: 

1.1. Завданням 20. <dIроектування та будівництво кп ДАі в м. Бровари»; 
1.2. Завданням 21. «Проектування та капітальний ремонт приміщень 
нежитлової будівлі по вул .. Київській, 137 в м. Броварю). 

2. Фінансовому управліmпo Броварської міської ради ЗДШСlПOвати 
фінансування 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 Проrpами із залучеНWIМ 

підрядних організацій; 
3.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно управлінню 

економіки Броварської міської ради 
4. Контроль за виконанням цього рі,UI~~П~JtI 

голови Руденка В.В. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

! • :' / " ! ,.' t .... 



Подання: 

Начальник 
відцілу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Начальник управління економіки 
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Начanьних фінансового управлівия .М.Зеленсш 

Начanьних 

юридичного віддіЛу 

Начanьних 
загального відділу 

Гопова комісії з mrraиь 
соtdально-екоиомічного 
та культурного розвитку, о 

бюджету, фінансів та цін 
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Додаток 

iJoplweHHR 
Броварсыloї м/сыloї 111f~~ R '"L. /k1.. 
вІд 29.05.2008 р N, ~~{ - а/ ,-VJ 

ЗмІни ао Місько1 програми по буаівництву та реконструнціі обситІв 
соцІального призначення на 2008 • 2009 рони 

3. Заваання ао МІської програми 
тис. грн. 

Завдання: Проектування та будІвництво КП ДАТ в м. Бровари 
Мета: Забезпечення підвищення безпеки руху, швидкості 

Обсяг План на План на 
Пер~проектнlроботи фІнансування 2008 рІк 2009 рІк 

100,00 0,00 0,00 
Показники виконання 

Заranьна ваРТІсть 100,00 
Освоєно на 29.05.2008 рокУ 0,00 
% освоєння 0,0% 
Початок робіт 2 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та капітальний ремонт примІщень нежитловоТ будІвлІ по 
вул .. КиТвськlй , 137 в м. Бровари 
Мета: Прив~ення будІвлі в належний стан з покр~щенням П технічних 
характеристик 

Обсяг План на . План на 
ПроектнІ роботи та будівництво фlнан~ання 2008 рІк 2009 рік 

150LOO 150,00 0,00 
Показники виконання 

Загальна ваРТІсть 150,0 
Освоєно на 01.01.2008 рокУ 
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Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБJIAСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
IОРПДІlЧна адреСІ: 07400, ~I. БроваРІІ, КІІЇВСЬКОЇ області, вул Гагаріна. 15 
ФаmlЧна адреса: 07400, М. БроваРІІ, КІІЇВСЬКОЇ області, вул •• Грушевськоro, 2 
тел. (294) 5-32-49, тenlфакс 5-21-37 КОД 22202690 
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Шановний Вікторе Олександровичу! 

. Згідно з рішенням сесії Броварської міської ради від 14.01.2008 року за Н!! 
592-32-05 «Про затвердження ««Міської програми по будівництву та 
реконструкції об' єктів соціального призначення на 2008 -2009 POIGD), 

керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування 
в Україні прошу ВІОПОЧИТИ дО порядку денного Броварської міської ради 

Київської області питання: 
<<Про BHeCeHВJI змін «Міської програми по будівництву та 

реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки» 

Зповaroю, 
Начальник відділу 

ВIUс. Туранська Г.Б. 
Тм.5-21-37 

М.М.ЖдановськвЙ 
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