
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕНН.Я 

~po внесення змін до «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції об'єктів соціального 

рризначення ~a ~008 :- 2009 роки», затвердженої рішеННЯМ'1 
БроваРСЬКОІ МІСЬК01 ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05 І 

. ~озглян~вши подання відділу капітального будівництва Броварської 
М1СЬ~01 ради В1Д 13.06.2008р. N!!573, згідно рішення Броварської міської ради від 
14 ~IЧНЯ 2008 року за N!! 591-32-05 «Про затвердження міської програми 'по 
будlВНИЦТВУ та реlсонструкції об'єктів соціального призначення на 2008-2009 
роки», пунктом 22 cTaтri 26 Закону У країни «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 
об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки» (далі -Програма), 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05, 
з показниками, що додаються: 

1.1. Доповнивши розділ 3 ЗавдаНI.ЯМ 22: « Проектування та реконструкціЯ 
ганку головного входу Адмінбудинку по вул.Гагаріна,15 в м.Бровари». 
1.2. Назву Завдання 7: <<Проектування та благоустрій прилеглої території 
адмінбудинку по вул.Гагаріна,15 в м.Бровари» читати: 
<<Проектування та реконструкція прилеглої території адмінбудинку по 
вул.Гагаріна,15 в м.Бровари». . .., .. 
2. Відділу капітального БУДІвництва БроваРСЬ~ОI МІСЬКОІ ради: 
2.1. Забезпечити своєчасне виконання :JaXOДIB Програми ІЗ залученням 
підрядних організацій; ." 
2.2. Звітувати про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО управлІННЮ еКОНОМІКИ 

Броварської міської ради .. ... . ... 
3. Фінансовому управлінню БроваРСЬКОI МІСЬК01 ради ЗДІ~с~вати 
фінансування програмні в межах заТ~~I!~~~ асигнувань в бюджеТІ МІста на 
відповідний бюдже~,рік. d,:""!. ",1)/' ~.~ . • 

• 

4 К Ь за викоНанням ЦJ10ГO Піе~ ь~сти на заступника МІСЬК9ГО . онтрол І r;,. v _. ___ ~::. * 
голови Руденка В.В. . f< :~ ,., J Ш \ 0'1 • 

~~ ~~ . ~ 'о І.В.Сапожко 
Секретар ради Ф~ t,' '. .. ~~ 

~o:;c ,. 11 
М. Бровари ~ ~ . ., 

від ~б': P~. ~ А.. • , , ., 



Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОД>КЕНО: 

заступник 

міського голови 

----A~~- ___ М.М.ЖдаНОВСLkИіі 

В.В.Руденко 
----::~'---4.II~~---it--

начальник фінансового управління _~О:_~.ЗелеНСLка 

начальник загального відділу ~~k'-У __ &_? __ .....;Н.І.гнатюк 
---- --.?: 2= 
~ -

голова постійної комісії з пИтань 
соціально-економічного та КУЛЬтурного 
розвитку, БІОд>lсету, фінансів та цін 

--f::.pq. __ ~А.В.Булка . 
і 
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Додаток 

дорішеннв 
БРО8і1РСl:altOі· місы101 ради 
еід 2{.О7.2008 р Нв 19~-4'0-Оь 

Зміни до Міської пргрвми по будівництву та реконструкціі обєкmів 
соціального призначеННRна 2008. 2009 роки 

3. Завдання до Міська; програми 

тuс.ІІРН. 

Завдання: Проектування, кориryвання робочого проекту та реконструкція шатрового 
3 даху НВЦТМ в м.Бровари 

Мета: Влаштування шатрового даху з покращенням технічних характеристик - Обсяг План на План на Проектування, кориryвання проекту та 
фінансування 2008 рік 2009 рік реконструкція шатрового даху НВЦТМ 

510,00 510,00 0,00 
Показники виконання 

Загальна вартість 650,00 
Освоєно на 01.01.2008 po~ 140,00 
% освоєння 21,5% 
Початок робіт З кв. 2007 
Закінчення ~біт ІУ кв. 2008 

Завдання: Проектування та реконструкція прилerлоТ територіТ адмінбудинку по вул. 

7 Гагаріна, 15 в м. Бровари 
Мета: благоустрій та озеленення міста 

Обсяг План на План на 
Проеюування та реконструкція прил~глот фінансування 2008 рІк 2009 рІк 
територiJ адмінбудинку по вул. ГагаРІна, 15 

1685,27 200,00 1485,27 

Показники виконання 
Заranьна вартість 1685,27 

Освоєно на 01.01.2008 DOКV 0,00 
% освоєння 0,0% 

Початок ~обіт 1 кв.2008р. 
1 КВ.2009р. Закінчення ~обіт 

. ськаго туалету в парку "Приозерний" в 
Завдання: Проектування та БУДІВНИЦТВО громад 

10 М. Бровари . б . ними cahitapo-dгієНіЧНИМИ вимогами, 
Мета: Забезпечення населення МІста нео ХІД 
забезпечення чистотою та порядком в мІстІ Qосяг план на ПЛан на 
Проектування та будівництво громадськаго фінансування 2008 рік ОО 2009 J?!K 
туалету в парку "Приозерний" 465,00 465, 

Показники виконання 515,00 
Загальна вартість 

50,00 
.QcBOIHO на 01.01.2008 рокУ 9,7% % Освоєння 4 КВ. 2007 Початок~іт 

IYкs.2008 

"""""" 
ЗаlСlнчеННЯ~біт 



заВдання: ПроеlC1'Yвання та реколнcrpУКЦія ганку головного ВХОДУ АдмІнбудинку по 
вул.Гагаріна,15 в м.Бровари. 

22 Мета: Врахування потреб інвалідів у відповідності до Закону Укра'ни .Про основи 
соціальноі захищенності інвалідів в Украіні" 

І-'" Проектування та капітальний ремонт ганку Обсяг План на План на 

головного входу Адмінбудинку по ; фінансування 2008 оік 2009 аІк 
вул.Гагарlна,15 298,00 270,00 28,00 
показники виконання 

Загальна вартість 298,00 
Освоєно на 01.01.2008 року 0,00 
% освоєння 0,0% 
початок робіт \11 кв. 2008 . 
Закінчення робіт ., ...... ~I!В. 2009 
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Подання: 
Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОД)КЕНО: 

заСТУПНИIС 

міського ГОЛОВИ 

#Нu~ -.....,~"''''~~~ _____ М.М.ЖдаНО8сьl(Jlfi 

~Ioo.-L--\І-~~_~В.В.Руденко 
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