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РІШЕННЯ 

~po внесення ~MiH до «Міської програми по --, 
будІВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж . 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 592-32-05 

Розглянувши подання ВІДДІЛУ капітального будівництва Броварської 
місьхоі ·ради , згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 
року за .N2 592-32-05, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в У країні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
3 .питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, Броварська міська рада 

8 n р j ш 11 Л а: 

1. ЗатВерДити зміни до «міської програми по будівництву та реконструкці! .. 
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), затверджеНОI . ....д 1401 2008 Р N2 592-32-05 
РІшенням Броварської МІСЬКОІ ради ВІ ". . 
доповнивши розділ З показниками, згідно з дoдa~OM. . 

2 
. .. міськОї ·ради здійснювати 

. Фінансовому управлінню БроваРСЬКОІ . б .. . ,"джених асигнувань в юджeтJ 
фІнансування IIpoгp~·B меж~.затве~ . 
міста на відповідний бюдже7;НИИ рІК. 

3 • .• Б оварської міської ради:· . 
. . ВІДділу капітального БУДІВf.ПЩтва Р заходів Програми із зanyченНJ(М 
3.1. забезпечити своєчасне вико~анЮl . 
. nідрJlДНИx організац~й; n о амн щомісячно управлінню· 
3.2. звітувати .про хід ~~он~ЮІ Р гр 

еКон~міки Броварської МІсЬКОІ ради. . .. 
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4. контроль за ВИр конанням цього рішення ПОКJIасти на заступника 
міського голови уденка В.В. 
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ВИ1Сонytочий обовязки МІСЬКОГО ГОЛО8И\\~~'; ~ ..... 1 ~ ~ ,І 
секретар ради ~~.o.-J,\ ~ t)'b1 
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І.В.Сапожко 

.. 



llUДUI'I'Jlе 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

о 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

'о 

Виконуючий ОQОВJlЗКИ 
начальника управління економіки -
~аступник начальника 

Начальник фінансового управлі'ння 

о 

НачальНик юридичного відділу 

114/ 
__ --::~,LМ'-#'V~--._ ._М.М.ЖданОВСЬll 

_~~+--+_ В.В.Руденко 

_--оНіМ~......с:.-__ Т.Г.ПоліЩУІС 

__ ~:::=...с:r..L-:І.Г.Лавер 

На-,альник 
загального відцілу ~~І.ГRатюх 

L----' 
Голова комісіі з питань 
соціально-економічного " 
та культурного розвитку, ' 
бюджету, фінансів та цін ~~I--__ А.В. Булка 



Додвmоlt 
дорlшеннв 
Бро,врсь,"" м/сь,"" p"B~U 
.ід 28.08.2008 Р N. І'" -~ -~ 

ЗмІни та аОП08ненн!' ао мІської' Програми по 6удl.ницm8У та pel«JHcmpyнцl1 
Інженерних мереж на 2008· 2009 роltU 

3. Заlдання ао міської' Програми 

.- Завдання: Проектування, кориryвання робочого проекуу та будівництво водовідводу дощових 
татanих вод по 10 мІкрорайону в м. Бровари. 1-ша черга. Ділянка від вул. BQ33'CДHaHHR ДО вул. 

1 Осипова ." Мета: осушення 
f1epитоplА та водовідведення~С)щових та талих ВОД з територП підтоплених районІв MIcra 
БDов8РИ 

ПроеКlYвання, кориryванн.я робочого проекту Обсяг План на 2008 План на 2009 рlJl 
та будІвництво водовідводу дощових та фІнансування рІк 
тanихвод по 10 мікрорайону 3107,50 113650 
Пошники 

3aranьна вартість 3574,50 
Освоєно на 01.01.2008 року 46700 
% освоєння 13,06% 
Початок Dобlт 2 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 
Завдання: Проектування та будІвництво водовідводу дощових та талих вод по масиву 

"Оболонь" в м. Бровари (1 етап) в 3 те иторП пJдтoмених 
2 Мета: осушення територій та водовідведення дощових та тал::я ~HO~ та Південнснaxlднот ЖИТлових районІв та земель сІльськогосподарського призначе 

частини Mk:ra Бровари 

Обсяг план на 2008 План на 2009 рill 
ПРDelayВaння та будІвництво водовІдводУ фІнансування рІк 
АОЩО8ихта талих вод по масиву "Оболонь" L~=~22;З2;';,1и5j--~8:і82;:,7nог----::1 
ПОll3ники 

5025,30 

~HO на 01.01.2008 року 2793.15 
3aranьна вартість 

% gQoєння 6668% 
"~K РОбіт 1 кв. 20~: 

"'- За"ення робіт 4 кв. 20 
- воТ .нanізацlТ по вул. МanокиТвсь. в м. 
5 ЗаВДання: Проектування та реконструкцІя ДОЩО 

6ровари, КиТвськот обл. шення територlТ м. Бровари 
r--. !ета: Відведення дощових та талих ВОД та осу Обсяг План 2008 рІк ПЛаН 2009 рІк 

"PoeInyвання та реконcrpукцlЯ дощовоТ сы�внcvввнняя 60.00 
~anlзаЦit ПО вул. МanокиТвська 200 ОО 

~ники 17.1jQO 
~bHa B~CТb 1 00r. .". ~. ..:.. ... 
ОСІ 161 •• , . .0 _ r.' .~ 
~HO на 01.01.2008 рокУ 88,З1~'" .:~ , .... j' . \. 

r::.!!!.авння з кi/2007JY} . ,,", ~ \. 
~вт:.::~~бlт 4 ii.cia~ в . ;.~. ~ f: а O~. 

І ~~Г7 і ; ~~ :.: I.В.СапOЖlCD ~каНУIDЧИЙ обовязки міського (ОЛави - ~O, ~~ ~ ". О Ь; 
КlJeтap ради ~ &:. Іі .. ~ і.0.1 
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Под8ВВJI: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

_....:..:d&t~~ ____ .М.М.ЖданОВсЬQ 

~~&-НPr-----\-__ -.:В.В.РудеВІСО 
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