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БРОВАРСЬКА МІСЬКА . 

РАдА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г ~po внесення змін до «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ Та реконструк ії б'· . 

призначення на 2008 _ 2009 ц о ЄКТІВ COЦI~~HOГO І 
Б ..... роки», затверджено 1 РІшеlПDlМ 
роварськО1 МІСЬКОІ ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05 

Розглянувши подання відділу капітального б . .. 
міської ради від 13 06 2008 .N! 573.. УДІвництва БроваРСЬКОl 
14. 2008 .. р.!! , ЗГІДНО РІшення Броварської міської ради від 

~IЧНЯ року за N!! 5~.~-32,-05 .<<Про затвердження міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ та реконстрrКЦІІ об ЄКТІВ соціального призначення на 2008-2009 
роки~~, .пунктом 22 стаТТІ 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
YкpaIH1?>, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціanьно
е~ОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 
МІська рада 

вирішила: 

1., ~атвер~ити зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
О? ЄКТ1В СОЦІального призначення на 2008 - 2009 роки», затвердженої 
РІшенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05 в розділі З з 
показниками, що додаються: 

1.1. Назву Завдання 1: «Проектування, коригування робочого проекту та 
будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та 
культурно-виставковою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари» 
читати : «Завдання 1: <<fIроектування, коригування робочого проекту та 
будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та 
культурво-виставковим комплексом з ГJIJlДацькою залою на 448 місць по вул. 
ГагарінІ, 18 в м. Броварю) збільшити видатки ва 1600,00 тис. грн. та читати: 
«І10 головвому договору :Загальна вартість станом на 01.01.2008р.- 11744,00 
тис. грн .. , обсяг фінансування - 5687,ООтис.грн., освоєно на 01.01.2008р. -
6057,00тис.грв , процент освоЄННЯ - 51,6%. По додаткововій у;оді: загальна 
вартість ставом ва 20.06.2008р.- 9150,00 тис. грн .. , обсяг фІНансування -
О,ООтис.грн., освоєно - О,ООтис.грв , процент освоєння - 0,00%. План ва 
2008рїк 7283,60тис.грн.». .... .. 
1.1. Завданни 4: <d1роектувания та капl~~ВИИ pe~OHT В1Исьпомату по вул. 
Грушевського, з благоусТРОЄМ прилеГЛОl Tep~Topll» читати: «Загальна 
вартість _ 1075 ОО тис. грн .. , початок роБІТ - Шкв.2007р., закінчення 
будівництва _ І кВ~ртал 2008 року, процент освоєння - ~ ОО %». ... 
1.3. Завданни 13: <<ПроектувaннJI та реКО~СТРУКЦ1Jl плавальноro басеину 
Купава по вул .. Шевченка, 1 О в М. Броварmо~ зобошьшити видатки на 22010090, ~O ТИtСЗ• 
грн "ТТ"'ан на 2008 РІ· к - 61 О, тис.грн" .план .на рІК -. та читати: <U.LI! • • " • • • • 
171 ООти о ва 01.01.2008Р· - 4100,00тис.грн:, Обсяг фlнансуванНJI -

, с.грн., освоєн 250L 
19271 вт освоєнНЯ - 19, то .» , тис. грв., проце ЗАТ .IipoI8pCUIt ~.ItlD7p. В •• НІ JSIINODtJ ,-
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1:4. ~ав!,ання. 17: «ПроектуванНJI та реконструкція приміщень військкомату 
пІД офІСНІ прим!щення по вул. Грушевського в м. Бровари» ЧllтаТII: . 

сdагальна B~PTICTЬ - 2744,00тис.грн., обсяг фінансування _ 2744,00тис.грн., 
'початок роБІТ - ІІІ квартал 2008 року, закінчення будівницТва _ П квартал 2009 
року, план на 2008рік - 500,Отис.грн., план на 2009рік - 2244,00тис.грн., 
процент освоєння - О %». 

1.5. Завдання 21: «Проектування та капітальний ремонт приміщень 
нежитлової будівлі по вул .. Київській, 137 в м. Бровари» збільшити видатки на 
150, ОО тис. грн. та читати: 
<dIлан на 2008 рік - 150,00 тис. грн .. , загальна вартість - 150, ОО тис. грн., обсяг 
фінансування - 150,00 тис. грн .. , початок робіт - 11 квартал 2008 року, 
закінчення робіт - ІУ квартал 2008 рік, процент OCBOЄННJI - 1 ОО %». 

2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
2.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученням 
підрJJДНИX організацій; .. . 
. 2.2. Звітувати про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО управлlН1ПО еКОНОМIІ(И 
Броварської міської ради 

З.' Фінансовому управлінню Броварської міської ради зд~с~вати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеТІ МІста на 

відповідний бюджетний рік. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Руденка В.В. 

Секретар ради І.В.Сапожко 



Под8НИJl: 

Начальник 
відділу капітального будівництва _~~A~~w~--· __ М.М.Ждановський 

{/ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник 

міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник управління економіки 

начальник ~ридичного відділу 

виконуючий обов' язки 
начальника загального відділу 

головний спеціаліст 

rdлова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та КУЛЬтурного 
розв~, бюджету, фінансів та цін' 

~...LI--Ь4-_--\-__ в.в.Руденко 

~.зел.еRCЬ1f14 

__ cJA......;,.-~f-t"' __ --:Н.І.сачеико 
, 

с<> d І.г.Лавер 
с 

----=rNШJ._-.-;А.В.Булка 
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Додатон 

дорlшеННR 
БРов..арсьної м/сьної' ради 
е/дJG.tX# ,2008 Р Ns ~9-pГ 

ЗмІни та доповнення до Місько;' n 
соціального п'Рграми по будІвництву та peKOHcтpYKЦЇl' обєктів 

'Ризначення на 2008 - 2009 роки 

3, Завдання до Місько;' програми 
з . П тис. грн • 
авдання. роектування, коригування робочого . . 

благоустроєм прилеглоТ територіТ та культур проекту та БУДІВНИЦТВО адМІнІстративного будинку з 
мІсць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари но-виставковим комплексом з глядацькою залою на 448 

Мета: Забезпечення дозвілля молоді та культурно . . 
го ВІДпочинку мешкаНЦІВ мІста 

Проектування, коригування робочого 

проекту та будівництво адміНістративного Обсяг Обсяг 

будинку з благоустроєм прилеглоТ територh фінансування фінансування План на План на 

та культурно-виставковим комплексом з станом на станом на 2008 рік 2009 рІк 
глядацькою залою на 448 місць по вул 01.01.2008 20.06.2008 
ГагарІна, 18 5687,00 9150,00 7283,60 0,00 
Показники виконання 

. 
Загальна вартість 11744,00 9150 
Освоєно на 01.01.2008 року 6057,00 О 
% освоєння 51,6% 0,00% 
Початок робіт 4 кв. 2006 липень 2007 
Закінчення робіт . 4 кв. 2008 4КВ.2008 

Завдання: Проектування та капітальний ремонт військомату по вул. Грушевського, 1 з благоустроєм 
прилеглоТ територіТ 

Мета: Забезпечення служб міста офісними приміщеннями 

Обсяг План на План на 

Проектування та капітальний ремонт фінансування 2008 рік 2009 рІк 
0,00 0,00 0,00 

Показники виконання 

Загальна вартість 1075,00 

Освоєно на 01.04.2008 року 1075,00 

% освоєння 100,0% 

Початок робіт 3 кв. 2007 

Закінчення робіт 1 кв. 2008 

І-'авдання: Ilроектування та реконстрУКЦІЯ плавального оасеину І\упава по вул.--шевченка, lU в м. 
Бровари . • • 
Мета: забезпечення належноТ підготовки команд спортсменІв наЦІОНальних зБІРНИХ до МІЖНародних 
змагань. ОлІмпіади в 2008 році та оздоровлення населення мІста 

План на Обсяг План на 

РеконструкцІя плавальноГО басейну фінансування 2008 рІк 2009 рІк 
"~ 6100,00 13171,00 упава" 19271.00 

Показники виконання 
Загальна Ba~ICТb 

23371.00 • 
4100.00 

ОСвоєно на 01.01.2008 рокУ 
17.54% % Освоєння 

~чаток Dобіт 
4 кв. 2004 

r--- ЗаКінчення робіТ 
4 кв. 2009 

. 

. 
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'Завданн": Проектування та реКОНСТРУКЦія приміщень BiACb~Maтy під офІсні 
примІщення по вул. Грушевського в м. Бровари 
Мета: Забезпечення сл~ мІста офісними п~иміщеннями 

проекryвання та реконструкція приміщень ОБсяг План на План на 
вІйсьКОМату фінансування 2008 рІк 2009 рік 

показники виконанн" 
2744,00 500,00 2244,00 

Заraльна варТІсть 2744,00 
освоєно на 01.01.2008 po~ 0,00 
см, освоєння 0,0% 
Початок робіт 3 кв. 2008 
Закінчення ]!.обіт 2 кв. 2009 

Завдання: Проектування та капітальний ремонт приміщень нежитловоі будівлі по вул .. 
КиТвській , 137 в м Бровари 
Мета: Приведення будівлі в належний стан 3 покращенням уі технічних харакrеристик 

Проекrні роботи та будівництво 

Секретар ради 

0,00 

ОБсяг 
вання 

150,00 

150,00 

0,0% 
2 кв. 2008 

.2008 

План на 
2008 ік 

150,00 

I.В.Сапожко 

План на 
2009 Ік 

0,00 



Подания: 

Начальник 
відцілу капітального будівництва 

ПОГОД)ІСЕНО: 

заступник 

міського голови 

-?/-д-IJN-II~ч--__ М.М.Ждановський 

---Д~Мt---I""-_---4-+--B.B .Ру ден ко 

., . 
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БРОВАРСЬІСА МІСьКА РАДА lсиівськоі ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
01400, М. БроваРІІ, КlІївськоі області, вул. Лаryновоі, З-а 
тел. 5-21-37 КОД 22202690 

оо о .. о о оо о о о 5!: .f!,~ ... ~ .. Н!! . ~~~ оо оо. 
НаН! ...................... за ............ . 
Про розгляд питань відділу 

капітального будівництва на сесії 
Броварської міської ради 

Міському голові 
Антоненку Б.а. 

ШаНОВllИЙ Вікторе ОлексаНДРОВІІЧУ! 

Прошу внести в порядок денний сесії Броварської міської ради питання 

відділу капітального будівництва: 
1. «Про внесення змін 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» 
2. «Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської· ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-
05». . 
З. <<Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05» 

Зповагою 
Начальник відділу 
капітального будівництва 

Виконавець: 
Хребтова Т.Л. 
5-32-49 

Jf/ll Мlv1Ждввовський 


	0145
	0146
	0147
	0148
	0149
	0150
	0151
	0152

