
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до «Міської Щ)ограми по 

будівництву та реконструкції інж~нерних мереж 
на 2008 - 2009 роки» затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 Н!! 593-32-05 

/t; 

РозгJIJIНYВШИ подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради, згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 року 
Н! 592-32-05, з метою виконання заходів по розбудові та модернізації 
інфраструктури міста, виконання робіт по будівництву та реконструкції об'єктів 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання, впровадження 
енергозберігаючих технологій, керуючись пунктом 22 cTaтri 26 Закону Украіни 
«Про місцеве самоврядування в Украіні», врахОВУІочи 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 
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма) затвердженої 
рішеннЯм Броварської міської ради від 14.01.2008 Н!! 592-32-05 
доповнивши розділ 3 завданням з показниками, згідно з додатком: 

1.1.3авдання 12 «Проектування та будівництво штучного водоЙМИЩа ДЛJI 
акумулювання очищених зливових стоків на перетині залізниці та 
ШЛJIXопроводу Об'їзної дороги в м. Бровари»); 

1.2.3авдання 13 <<Проектування та будівництво очисних споруд ~OBOЇ 
каналізації n житлового району по вул .. Бо гунській в м. Бровари». 

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

3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
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3.1. забезпечити своєчасне ВИКОНЦННJI заходів Програми із залученНJIМ 
підрядних організацій; 
3.2. звітувати про хід виконанНJI Програми щомісячно управлінlПО 

ек,?номіки Броварської міської ради. 
4. Контроль за виконанНJlМ цього -рі ення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В ..... , ( . -: . ~ 
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Подання: 

Начальник 
відділу капітапьного будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

3цступник 
міського голови 

Начальника' 
юридичного відділу 

Начальник 
загального відДілу 

Голова комісії з питань 
союnально-економічиоro 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

, .. 
Н.І.ГнатюК 

. .. 

-_--..:f~I--_А.В. Булка 



Додаток до 

рІшення 

Бро_арськоТ мІськоУ IВ~IJ. < ІУ ~ 
_lд29.05.200ВРНІ ~~-J7-VJ 

ЗмІни до мIсыlтT програми по 6удівництву та реионстРУllц/і Інженерних мереж на 
. 2008 - 2009 рони 

3. Завдання до Місьно)· програми 

тис. грн. 

За-.дання:Проекryвання та будІвництво штучного водоймища дnя аКУМУЛlOвання очищених 
12 зливових croKIB на перетинІ залізницІ та шляхопроводу Об'зноТ дороrи в м. Бровари , . 

Мета: побудувати штучне водоймище дnя аКУМУЛlOвання очищених зливоих стоків 
Обсяг План на 2008 

План на 2009 рІм Пер~проекrнlроботи фІнаНсУВання рІк 

100.00 100,00 
Показники 

Загальна Bapтicrь 100,00 
Освовно на 01.01.2008 року 0,00 
% освовння 0,00% 
Початок робіт 2 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проекryвання та будівництво очисних споруд ЗЛИВ0ВОТ каналlзацllll житлового 
13 раАону по вул •• Боryнськlй В м. Бровари 

Мета: побудувати очиснІ споруди дnя покращення екологічних умов 

. 

Обсяг ПЛан на 2008 ПЛан на 2009 рІ 
Пер~проекrнl роботи Інан вання Ік 

100 ОО 100,00 

10000 

Секретар ради Сапожко І.В. 



ПодаН.IЯ: 

НЦЧ8JIЬНИК 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
Міського голови 

-~/А~f._·~_.&-___ .М.М.ЖдаНО8СЬklll 

~~~-v-___ В.В.Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвсь:Коl ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
ЮРlfДlPlна адреса: 07400, Мо БроваРII, К"ЇВСЬКОі обпасті, ВУПо rarapiHa, 15 
Фаmlчна адреса: 07400. ~Io Бровар.1, Кllівськоі омасті, вуп .. Грушевськоro, 2 
тeJlo (294) 5-32-49, тел/факс 5-21-37 код 22202690 

.. !.~J!.f.~!. ............ .N!! ••. f..{?..... j ~ 
на Н!! .......•........... від ............. оо.......... ~ 

{!~!If ському голові 
~ ~~ Антоненку В.О. 

деnyraтlв Вроварсько' аlіськоі Р';.іо ~ о ,-
Про ВI.несення ПІІТВНІІЯ на PD3r1tJ1'A - f .~. 'А 

(9.().г. о/ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Згідно з рішенням сесії Броварської міської ради від 14.01.2008 року за N.e 
592-32-05 <<Про затвердження «<<Міської програми по будівництву та 
реконструкції інженерних мереж на 2008 -2009 роКИ», Згідно з ріmеИWIМ сесії 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року за Н!! 591-32-05 <<Про 
затвердження <<<<Міськоі програми по будівництву та реконструкції об'єктів 
соціального призначеИIUI на 2008 -2009 роКИ», керуючись пунктом 22 стапі 26 
3ахону Украіни <<Про місцеве самоврядування в Украіні прошу вюпочити до 
порJIДICy денного Броварської міської ради КиїВської області питання: 

«ІІро внесеннSI змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» 

3 повагою, 
Начальник віддіпу 

Впк. Туранська ГоБ. 
5-21-37 

М.М.Ждановськиіі 
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