
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

. .. Про внесення змін дО 
«~ICЬKOI Програми по будівництву та реконструкції 

І маГІСТРальних Вулиць загальноміського призначення на 
2008 - 2.009 ~~ки», затвердженої рішенням Броварської І 

МІСЬКОІ ради від 14.01.2008 р. Н!! 593-32-05 

~ОЗГЛJlнувши лист Biддi~ К~ітального будівництва Броварської міської 
ради вІД 13.06.2008Р. Н!!573, ЗГІДно РІшення Броварської міської ради від 14 сіЧНJI 
2008 року за N~ .. 593-~2-05 «Про затвердження «Міської програми по будівництВу 
та реКОНСТРУКЦl1 магІСТРальних вулиць загальноміського значення на 2008 - 2009 
ро!Щ», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України <<Про місцеве 
самоврядування в У країні», 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. 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, в 
розділі 3 з показниками, що додаються: 
1.1. Завдання 3: «Проектування та реконструкція BнyтpimньoквaPТ8JIЬHOГO 
проїзду (вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської обл.» збільшити видатки на 
150, ОО тис. Ірн. та читати: ... 
«План на 2008 рік - 550,00, ОО тис. гри .. , з~ьна ваРТІСТЬ 1634,00 тис. грн:., обсяг 
·фінансування - 938,00 тис. грн., початок роБІТ - ІУ квартал 2007року, Зак1нченни 
будіВництва - ІУ квартал 2008 року, процент OCBOЄ~.- 42,~ %». 
2. Відділу капітального будівництва БроваРСЬК~1 МІСЬКОІ ради: . 
2.1. Забезп~чити своєчасне виконання захОДІв Програми 13 залучеННJIМ 

• • • W 

ПІДРЯДНИХ оргamзацlИ. ... . 
2.2. Звітувати про хід виконання Проrpами ЩОМІСJIЧНО упрaвmнвю еконоМІКИ 

Броварської міської ради. .. .... . ... 
3. Фінансовому управлінню БроваРСЬКОI ~ICЬKOI p~ зд~ис~вати 
фінансування ПроІрами в межах затве~джених асигнувань в юджеп МІста на 

відповіДНИЙ бюджеТНИЙ рік. " ..,. Q ~ 1 н . 
16IrmnШ(.іejЦ!JJIf!iWкласти иа заступника міського 4. Контроль за виковAIU"UUYj~ ~ tr 

l"QЛОВИ Руденка В.В. CIr со 
c:t_ 
tOs 

Секретар ради Oo~ 

м.Бровари 
від rL~ f)6. ~J'A 
Н!! ?В/~/).?' 



Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

М.М.Ждановський 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник 

міського голови ~:::;д...---,",&....,І~~k-_В.В.Руденко 

начальник фінансового управління 

начальник управління економіки 

начальник юридичного відділу 

виконую~ обов'язки 
начальника загального відділу 
ГQловний спеціаліст 

голоІІа постійної комісії з питань 
; соціально-економічного та КУльтурного 
розвитку, б~джету, фінансів та цін 

000579 

___ ~ __ -F-_·--:Н.І.саченко 
І 

<:::> 

J _---.;,.... __ --+-І-_,л.М.ШилО 

~-_~/If--_---:А.В.Булка 



3 

ДодаmОIt 

до рІшення 

Бро:J-!ясьи,оlм'сыt01 ради ~&aJ.JD пL'-
вІд g~PJ' 200Вр. N!I '7iГV c.К'(,;CJ 

Зміни та доповнення до місыtїї прграми по будівництву та реконструкцЛ' 
магістральних вулиць загальноміського призначення На 2008 - 2009 роки 

3. Завдання до Міської програми 

mUC.aQH. 

Завдання: Проектування та реконструкція внутрlшньоквартального протзду (вул. 
МалоКИТвська) в м. Бровари КиТвськоТ обл. 

Мета: забезпечення благоустрою міста з влаwтyванням асфальтового поlСРИПЯ та 
пІшохідних тротуарів вул.МалокиТвська 

Обсяг План 2008 План 2009 Реконструкція внутрішньоквартального проТзду 
фІнансування ~K ~iK 

938,00 550,00 О 
Показники . 
Загальна вартість 1634,00 
Освоєно на 01.01.2008 року 696,00 
% освоєння 42,59% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2008 

Секретар ради I.В.Сапожко 



ПоданНJJ: 
Начальник 
відділу капітального будівництва 

поrОД)ІСЕНО: 

заступник 

міського голови 

_--::;,;j-A~г-___ .М.М.}J(даНОВСЬl(ИЙ 

v--t-.f-t---.JF--+ ___ В.В.Руденко 
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