
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ·· 
ІвськоІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ . 

~po внесення змін до «Міської проrpами по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції об'єктів coцiВJIЬHOro 

призначення на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05 

Розглянувши клопотанНJl наЧВJIьника відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради, згідно з рішенНJlМ Броварської міської ради від 14 січНJI 
~008 року за Н!! 591-32-05 «Про· затвердження міської програми по будівництву та 
реконструкції об' єктів соціального призначення на 2008-2009 роки», керуючись· 
пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядуванНJI в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічноГо та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Бровар~ка міська рада 

в іl Р і ш 11 JI а: 

1. . Затвердити зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 рокю) (далІ - Прогр~а), 
затвердженої рішеНИJIМ Бров~рської місько! ради від 14.0·1.2008 р. Н!! 591-
32-05 доповнивши роздЦІ 3 показниками, зпдно з додатком. . . 

. . 
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здіЙс~ю~ати· 

фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджen МІСта 
ІІа відповідний бюджетний рік. . 

~. Відділу капітального будівництва Броварсь~о~ міської ради: . 
3.1. забезпечити своєчасне ВИ1<ОН8ННЯ захОДІВ Програми ІЗ 

підряднИх орган.ізаціЙ; 

.. . 

залученням 

.. . 
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І. 

000797 



3.2. звітувати про хід виконання Проrpами щомісячно о 

управлінНlО економіки Броварської міської ради. 

о 

4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

ВикоНуючий обовязки міського голови -
секретар ради 

ОО 

ОО 



ПОДВІІІІП: 

Начальник . 
відділу капітального будівництва 

. 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Виконуючий оБОВJlЗКИ 

начальника управлінНJI економіки -
заступник начальника 

Начальник фінансового управлін~ 

Начальник 

. юрИдичного .відділу 

Начальник 
загального відділу . . 

Голова комісіі з питань 
соціально-економічного 
та культурного 'розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

tjJfb. ~ _--:~~~~~_+-_____ .М.М.ЖданОВСЬl1 

/z-~~~~- В.В.Руденко 

SIt{ Т.Г.Поліщук 

'~eHCькa 

~I-_-
А.В.Булка 

.. 
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Додатон 
дорlшеННR 
БроеарсьнаrМlсьнаr~дU 
8/д 28.08.2008 Р N. eY''1-М-О!Г 

ЗмІни та доповнення до місько; Програми по будівництву та реконструкц" 
06єкmlв соцІального призначення на 2001 - 2009 роки 

3. Завдання до міської Програми . . 
тиC.~H • 

Завдання: Проектування та капlтl!ЛЬНИЙ ремонт вlАськомату по вул. Грушевськоro, 1 з 
бnаraycтpовм прилегл01 територlТ 

Мета: Забезпечення сл~ctra ~сними '!Р.имlщеннями 
Обсяг Пnанна Пnанна Проектуввння та капітальний ремонт 

фІнансування • 2008 рІк 2009 рІк вlАськомату по вул. Грушевського 
0,00 0,00 

ПОlCa3ники виконання 
3аranьна Ba~CТb 1075,00 
Освовно на 01.01.2008 p~~ 1075,00 
%освовння 100,0% 
ПОЧlТOк-Р..обlт 3 кв. 2007 
Закінчення ~обіт 4 кв. 2008 

Обсяг 2008 рІк 2009 рІк ПроеJёryвання та будІвництво Кn8Довища ~Ф~I~на~н~сув~аН~Н~ЯJ-----+~зfoоіііооtt,О5Соt""-=:J 
по вул. Кутузова 3038,80 

, ща по By.n Кутузова в м. Бровари Завдання: Проектування та будІвництво кnадови Icra' 
5 Мета: Забезпечення соцІальних потреб населення м • Пnан на Пnан на 

Показники виконання 6645 20 
Звranьна BIiPтlCТb • 
Освовно на 01.01.2008 роК{ 3606 40 
"ос 54,3% 

- ClCВеру по вул. rarap на, Icra 8 Завдання: Проектування та будІвництво б roVCТRIA та озеленення м 
М·· "КУ w!.я населання па Пnан на І-- ета. О~rвнlз;щJА 3ОН вІдпочин Обсяг 2008 ~K 
ПРОекryвання та будІвництво скверу по І ф!нан~ання 40,00 
вул. rarвplHa, 15 6:t.46 , ~ 
Показники виконання 

~OBHO на 01.01.2008J~Q~ 
~ОСВовння 
~1Та~Обlт 

t"--_нчеННЯ~Обlт -

886~0 
822,74 
928%. 
4 кв. 2007 
4 кв. 2008 

Пnaнна 

2009~IK 
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9 
Завдання: Проектування та реКОНСТРУКЦія парку "ПриозеРниА" Б 

без . . в м. ровари Мета: за печити житеЛІВ МІСТа З0нами відпочинку 

Проекryвання та реконструкція парку Обсяг Ппанна Пnанна 
"ПриозерниА" lФlнанcvвання 2008 рІк 2009 оlк 

3953,20 110,00 ПОКl3ники виконання 

Звranьна ваРТість 4157,70 
ОСВОЄНО на 01.01.2008 оокУ 204,50 
"освоєння 4,9% 
Початок робіт 1 кв. 2006 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 
Завдання: Проектування та будІвництво rpouIДCbкaro туanету в парку "ПриозерниW' В м. 

10 
Бровари Мета: 
Забезпечення населення міста необхідними cahttapo-riгіЕНічними ВИМОr&МИ, забезпечення 
ЧИСТОТО/D та ПОРЯДКОМ В Micri 
Iпрое/ClY8ання та ОУДl8НИЦТВО Обсяг Ппанна Ппанна 
rpoMaдcbкaro туалету в парку І сЬінансування 2008 РІк 2009 аІк 
"Поиозеоний" 46395 46500 
Показники виконання 
Заranьна ваРТість 494 311 
Освоєно на 01.01.2008 рокУ 30,35 
"освоєння 6,1% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення раб" 1 кв. 2009 

11 Завдання: Проектування та реконструкція парку Ім. ·Шевченко" в м. Бровари 
Мета: 3абеапечити жителІв міста З0нами аlдпочинку 

Пnанна Пnанна Обсяг 
Проеlnyвання та реконструкція парку Ім. іcblнанcvвання 2008 оік 2009 рІк 
"Шевченко" 517220 1000 5162.20 

Показники виконання 
Заranьна ваРТІсть 52225а 

Освоєно на 01.01.2008 ООКУ 50,30 
"освоєння 1,O'JЬ 

Початок Dобfr 4 кв. 2007 
І..... ЗаlClнчення оабir 4 кв. 2009 
~ 

. ora басейну купава по BYn. Шевченка. 10 8 
3aвдaHНR: Проекryвання та реконструкцІЯ мавanьн 

13 Ае. Бровари спо менів націОНanьних збірних до 
Mera: забезпечення належноr підготовки команд ~ення населення міста 
Міжнародних 3MaraHb. ОлІмпІади в 2008 році та 03Д 

~ ПЛаН на l1naH на 
[Н)СЯГ 2008оІк 2009оІк РекоНCrpyкцfя мавальноro басейну І dJfнанlМUIННЯ 6100 оа 13271.20 

·КYnава" 19271 20 
І-

~lІ3ники виконання 23371.20 k-ranьна B~CТb 
~C8oвHO на 01.01.2008 ооку 4100.00 

17,54" ~асвовння 
4 кв. 2004 !!.очаток Dобlт 
4 кв. 2009 '-~нчення Робіт 
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~ завдання: Проектування та реконcrpуJCЦIя MaвanЬHoro А 
мета: забезпечення належно, фізичнот Пlдroтoвки УЧНI~:се ну "Лідер" в м. Бровари 

14 оздоровлення населення Micra ranьноосвtrніх шкіл Mlcra та 

r-

стадІя: Проектування 
UОСЯг 

ппанна Ппанна LФінанcvвання • 2008 аІк 2009 аІк - 310.00 
ПОКl3ники виконання 31000 
Заrвnьна вартіСТЬ 310.00 
Освоєно на 01.01.2008 рокУ 0.00 
"освоєння . 0,00% 
Початок проектних робіт 1 кв. 2008 
Заidнчення проекrних робtт 4 кв. 2008 

3авдання: Проектування та капiтanьниА ремонт приміщень нежитповот будІвлІ по вуп .. КиТвськіА І 
21 137 в м. бровари Мета: Приведення 

будІвлІ в нanежний стан 3 покращенням П технічних характериcrик 

Орсяг Пnaн на Ппанна 
ПроектнІ роботи та будІвництво ФІнансування 2008 рік 2009 рІк 

15000 15000 0,00 
Показники виконання 
Зarвnьна вартість 1500 
Освоєно на 01.01.2008 року ООО ,.-.;; ,. 
%ОСВОЄННЯ 0,0% ...... ' .. ~. . 
Початок рабtт 2КВ.,2008{.", _0,.'1 

Закінчення Dобіт . 4 кв'/2оое /1_ -r'\ ." ,І. 

і( ~ : /\;" І, )~ , І ВИIlOНyJOЧИЙ обовязки міського ronови - , ~'\. ~ J :,~. І.в.са-ceкperap ради .,..' . V· Ь! 
~ - ,.. 

. -



.. 
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ноданнн; 

Начальник 

. відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

З~сту,пник 
міського голови 

---7'~§JН-: ~Wr-__ М.М.Ждановc.J 
~ 

~,.....~--+_._ В.В.Руденко 

. . 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА " .. 
~КИіВСЬКОіОSЛAСТІ . 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОг 
. ЮРIІJ1lfЧllоuреса·07400 м І) О БУДІВНИЦТВА 

ФОКТ1f'IIIО адреС0: 07400. ~, Бр::а~~~I~ ~IiBeЬKOi Облac:rі, вул. ral'lpiнa, 15 
тел. (294) 5-3249. тел/фаk~ 5-21-37 11 ВСЬКоі облаc:rі. вул •. Грywевськоro,2 . 

. Від IS серПНJI 2008 року Н!! 762 

Про ВІІІІСССІІІІВ ПІIТDІ 'ІН ІІа РО3ГЛRД 
депутатІв !іроварсько," .A119cfc6LP1ill 

. ~( 

код 22202690 

Заступнику міського гопови _ 
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ШаНОВНllі ІГОРІО ВаСIIЛЬОВIIЧУ~ 

.. Відповідно до пункту 22 стаrn 26 Закону Украіни «Про місцеве 
~о~~~ання в Україні прошу вкmoчити до порядку денного Броварської 
МІСЬКОl ради Київської області питання: 

«Про внесен ни змін до «МіСЬКОЇ· програми по будіВНllЦТВУ та 
реконструкції об'єктів соціального ПРllзначеннв на 2008:... 2009 роки)); 

. «Про внесен ни змін до <<Міської програми по будіВНllЦТВУ та 
реконструкціУ інженерних мереж на 2008 - 2009 РОКІІ); 

«Про . внесенни змін до <<Міської програми по будіВНllЦТВУ та 
реконструкціУ магістраЛЬНllХ вулиць загальноміського ПРllзваченнв на" 
2008 ~ 2009 роки». " . 

. «Про внесенни змін до «Міської". програ~11 по· БУДI~RПЦТВУ та 
реконструкціУ загальноосвітніх ДОШЮЛЬНІІХ закладІВ та закладІВ КУЛ~ТУРІІ. 
Оа 200 ,.. .. 

8 - 2009 роки». . . . " 
n «Про внесен ни змін ·до. <<Міської ·програаlll по вивченню .процеСIВ 

. іА~ПJJенни на ·2008 pi~). 

3 поваГою, 
~ача:'lЬНИК відділу 

. 
81ft. ",-_ 
1і•• '''' .1ріІпеька r G .... -~1-37 •• 

. Ііі 
. . 

м.м.ЖдаНОВСЬКllіі 

'. . . 

, .&ро"~СЬи81~ 
І ВSWIиА 1;;. iI~. • • 

. . (d.. ~ 
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