
БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. РАДА КИІВСЬІ<оl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г про внесення змін до «Міської програми по 
буд1ВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж 
на 200~ -.200~.роки», затвердженої рішенням 

БроваРСЬКОl М1СЬКОl ради від 14.01.2008 р. N!! 592-32-05 

. ~ОЗГJDI~ШИ подання відділу капітального будівництва Броварської 
MICЬ~OI ради ВІД 1 3.06.2008р. N!!573, згідно рішення Броварської міської ради від 
14 ~IЧНJI 2008 року за N!! 592-32-05 «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 
Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 

міська рада 

вир і m 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 р. N!! 592-32-05, в розділі 3 з 
показниками, що додаються: 

1.1. Упорядкувати послідовність нумерації завдань Програми : 
1.1.1. Завдання 8 <dIроектування та· будівництво водопровідних споруд на 
території промислово-комунальної зони в районі Об»їзної дороги в м.Бровари» 
читати як Завдання 11. . 
1.1.2. Завдання 11 <dIроектування та реконструкцІЯ господарчо-питного 
водопроводу по вул .. Київська м.Бровари» читати як Завдання 8 . 

1.2. Завдання 8 <dIроектування та реконструкція господарчо-питного 
водопроводу по вул .. Київська м.Бровари» читати: 
«Загальна вартість - 5906,00ти грн .. , обсяг фіНанс~ання - 5906,00тис.грн., 
план на 2008рік _ 2500,00тис.грн., план на 2009РІК - 2406,00тис.грн., початок 
робіт _ П квартал 2008року, закінчення будівництва n кв:ртал 2009року, 
освоєно на 01.01.2008р. - О,оотис.грн, процент OCBOЄННJI- о,оои»». · 

2 Ф. авлінню Броварської міськоі ради здіЙСlПOвати 
• ІНансовому упр б·· 

Ф. межах затверджених асигну'вань в юджетl МІста на 
ІНансування Програми в .. 1 ;. ;'1 сі r: !, . ., . \., .. ; 

ВІдповіДНИЙ бюджетниИ РІК. 
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J. 

3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
з.1. Забезпечи:и ~воєчасне виконанlUl заходів Програми із залучеНWIМ 
піДРЯДНИХ органІзацІЙ; . 
3.2. Звітувати про хід виконанlUI Програми щомісячно управліmпo еконоМІКИ 
Броварської міської ради 

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

Секретар ради 
І.В.Сапожко 

. м.Бровари ~ 
від tl6.~ !р 
Ns 1ft: .!1PtJ5" 



ПодaниJl: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

_---::І.4IJ~~---М.М.ЖданОвсьІ<Ий 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник 

міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник управління економіки 

нq.чальник юридичного відділу 

виконуючий обов'язки 
начальника загального відділу 
головний спеціаліст о 

голова постійноі комісіі з питань 
соціалЬно-економічного та КУльтурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 

ОО 

..д.::d-}+---\-__ ~В.В.Руденко 

c);f/' 
~ Н.І.Саченко 

------~------~ 

, 

--~f!.IIЧ-__ -:А.В.Булка 



Додаток 

дорlшеННR 

БРОВ9.сько1 м/сько)· ради ~D.'- . .І" /JГ 
вІд ,;/I;tк.' QP 200Вр. Н! #, .... .н .... ~ . 

Зміни та доповнення до Міської· nрграми по будівництву та реконструкці,. 
інженерних мереж на 2008· 2009 роки 

з. Завдання до Міської програми 

тис.г Н. 

Завдання: Проектування та реконструкція господарчо- питного водопроводу по вул.КиТвська 
8 м.Бровари. 

Мета: забезпечення питною водою району м.Бровари 

Проектування та реконструкція господарчо-питного • Обсяг 
водоп овод 

Показники І 

Загальна вартість 5906,00 
Освоєно на 01.01.2008 року 0,00 
% освоєння 0,00% 

Початок робіт 2 кв. 2008 

Закінчення робіт 

Секретар ради 

План 2008 
Ік 

2500,00 

I.В.Сапожко 

План 2009 
Ік 

2406,00 



Подання: 
Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник 

міського голови 

--..,.ч-н dJ~/;~ U ___ .М.М.Ждановський р-

~ч-:-!f-VI7'-о\-___ .В.В.Руденко 
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