
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до 

Г м~~~тріСЬ~Оьїнпирховгруламициьпо бу~івни~тву та реконструкції.-, 
загалЬНОМІСЬКОГО призначення на 

2008 - 2.009 ~~ки», з~твердженої рішенням Броварської 
МІСЬКОІ ради ВІД 14.01.2008 р. N!! 593-32-05 

Розглянувши лист відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради.від 13.07.2008 р. N!!573, згідно рішення Броварської міської ради від 14 сіЧШJ; 
2008 року за N!! 593-32-05 «Про затвердження «Міської програми по будівництву 
та реконструкції магістральних вулиць загальноміського значення на 2008 - 2009 
роки», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 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. N!! 593-32-05 в 
РQЗДілі 3 з показниками, згідно з додатком. 

2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: ' , 
2.1. 'Забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученням підрядних 
QрганізаціЙ. .., 
2.2. Звітувати про хід виконання' Програми ЩОМІСЯЧНО управлІННЮ еКОНОМІКИ 

Броварської міськоі ради. 

З ф' 'ліншо Бровар~ької ,міської ради здійснювати фінансування 
П· ІНансовому управ джених асигнувань в бюджеті міста на відповіДНИЙ 
рограми в межах затвер 

бюджетний рік. 

4. Контроль за виконанням 
голови Руденка В.В. 

, 

Секретар ради 

м.Бровари 
від ,,)5', I)~ ~. 
Н!! І()'І - Jff) .. ()IГ 

на заступника міського 

\ . ". ..\ . ; .. "':. 



Подання: 

Начальник' 
відділу капітального будівництва 

П~ГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голов~ 

Начальник ~равління еконо~іки 

Начальник фінансового управління 

В.о. начальника 
юридичного відділу
головний спеціаліст 

Начальник 

загального відділу . 
Голова комісії з питань 
.соціально-~кономічного 
та культурного розвитку, 

БН?джету, фінансів та цін 

. о о о і ''/2· 

. ~'!!!!!_-.f.lf!!- М.М.Ждановський 
v -

..=..J~+--t--- В.В.Руденко 

Н.І.Саченко 
----::I~--

~зеленська 

~ А.В.Баба-Мерзоева 

__ ~~I-- А.В. Булка 



Додатон 

до рІшення 
БроварсьноТ м/сьно)· ради 
вІд 24.07.2008 р Ns /I)II-q/)-РЕ 

ЗмІни до Міська; прграми по будівництву та реконструкціі' Maгic~panЬHиx 
. вулиць загальномІського прuзначеННlfна 2008 _ 2009 роки 

'3. Завдання до Міська; програми 

mUC.2DH. 
Завдання: Проектування та реконструкція внутрішньоквартального проТзду (вул. 

3 
МалокиТвська) в м. Бровари КиТвськоТ обл. 

Мета: забезпечення благоустрою мІста з влаwтyванням асфальтового покрипя та 
пІшохІдних тротуарів вул.МалокиТвська . 

Обсяг План 2008 План 2009 
РеконструкцІя внутріwньоквартального проТзду ФІнансування рІк Рік 

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 
*'~- - : •. 1 КВ. 2009 . . Закінчення робіт І.... . . . 
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·Подання: . 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

. . 

.. 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського гdлови 

--~ч-н~~ __ М.М.ЖданОВСЬladi 



БРОВАРСЬКА м1сы�А РАДА КИlвськоl ОБJlAСТІ 

ІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
~ИДlІчна адреса: 07400. Мо БРОUnРIІ. К"Твськоі обпасті вуn fBrapїHIIt 15 

mtчнв алреса: 07400, Мо БроьаРIІ. КIІТвськоі обпасті, ~yn .. ГрушевсloКОro. 2 
ТМо (294) 5-32-49, теn/факс 5-21-37 КОД 22202690 

о •• <lI:.C:.r..\.~/.: ..... Ng ... ~eL 
На N!! ••..•.............. від ........................ . 

Про ВllнесеllllЯ ПІІТDІІІІЯ 118 розгляд 
депутатів ВРОВ8РСЬКОТ J\liCblcoT раДl1 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Шановний Bilaope Олександровичу! 

Відповідно до пункту 22 стаrn 26 Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядування в Україні прошу включити до порядку денного Броварської 
міськоі ради Київської області питання: 

«Про Вllесення змін до «Міської програми по будівництву та 

реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки»; 
<dlpo внесення змін до «Міської програми по будівництву та 

реконструкції інженерних мереж ІІа 2008 - 2009 роки»; 
«Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 

реконструкції магістральних ВУЛІІЦЬ загальноміського призначеННJI на 

2008 - 2009 РОКІІ». 

3 повагою, 
ИачаJlЬИІ1К відділу 

Вlпt. Туранська Г.Б. 
TOlI.5-21-37 

м.м.ЖдановськиЙ 
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