
, БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Ут"," •• 

AV!IBCbI<OI ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

П' --, 
. ро внесення змін до «Міської Програми ПО 

БУДІВНИЦТВУ та peKO~CТPYKцiї магістральних вулиць 
загалЬНОМІСЬКОГО призначенНJI 

на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенНJlМ 
Броварської міської ради від І 4.0 1.2008 р. Н!! 593-32-05 

. РОЗГJIJIНyвши подання відділу капітального будівництва Броварської 
МІСЬКОЇ ради, згідно З рішенням Броварської міської ради від 14 січНJI 2008 року 
3~ Н!! 593-32-05, .керуючись пунктом 22 cTaтri 26 Закону Украіни «Про місцеве 
само~рядувания в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
СОЦіально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів :ra цін, 
Броварська мі,ська рада 

В'ІІ Р і ш 11 Л а: 

1. Затвердити зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
. , . призначеННJI на 2008 - 2009 

мanстральних ВУЛИЦЬ загалЬНОМІСЬКОГО, .. .' ' .. , .. рішенНJIМ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ 
роки» (далі - Програма), затверджеНОІ іл З ПОКа!ниkами 
ради від 14.01.2008 р. Н!! 593-32-05 доповни~ПD,I розд , ' 
згідно з додатком. 

2' ' , оо міської ради здійснювати 
. Фінансовому управлінню' Бро~аРСЬКОI них асиmyвань в бюджеті 

, ф~нансування Програми в' меж~. затвердже ' 
МІста на відповідний бюджетниИ рІК. 

, ' 

З· В' Б оварської міськоЇ ради: , ' 
• IДЦілу капітального будівництва р . проrpами із залученНJlМ 
З: 1. З~безпечити своєчасне викОНанНJI захОДІВ. ' " 
ПІДрядних організацій; 



000796 



2 . 
3 2. звітувати про ХІД. виконаННІ Програми 
• .упраВЛіН~Ю еКОНОМ1КИ Броварської міської ради 

щоміСIЧНО 

4. КонтроЛЬ за виквонванням цього ріUIенЮJ покласти на заступиика міського . 
головИ Руденка . . . .' . 

І.В.Сачожко . 

. . 

. . 

. . м. Бровари .~ 
~~dU'4'~ . . N!JP,t:Jl-W= .. 



ПОДDІІІІЯ: 

НачanьниК б : цтва 
. іnv'капітanьиоГО УД1ВИН 

вІдд .... " . 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Виконуючий обоВJIЗКИ , 
на~ВJIЬника ynpавліНЮІ економіки -
заступник начальника 

Н~чальник фінlРІСОВОГО управління 

Начальник ' 
Юридичного відділу 

Нач~вик 
загального відділу 

Голова 'комісії з питань 
соціально-економічного 
та ІСуЛЬтур"н?го розвитку, 
бюджету, фІнансів та цін 

.. 

, , 

_---R-fl-'i'7---М.М.ждаНовс~ 

~+-I~~ __ В.В.Руденко 

'-

.. 

UIi~ Т.Г.Поліщук 

~.зелeJICЬIIII 

-1="0/-1-----
А.в. Булка, 



ДодаmОIl 

дОР/шен"" 
ВроваРСЬНОТМ/СЬНОТР.ад 

• _ в/д 28.08.2008 р NJ .~-t.(lj" 
.... Нu та доповнення до М1СЬКО' Програми по 6u~' 
oJl/fIl _. ,и.8ницт8ута 

pelfDHCmPyнqII магІстральних вулиць загanьном;сыfD0o 
ПDuзначення на 2008 - 2009 DOHU 

~ЗJ.а,ннв до місько"· Програми 

тис. грн • 

. n . і'" завдан~. роектування та реконструкц я мапстрanьнот вулиці paAOHHoro значення 
1u.6равари (вул. Возз'єднання) '. 
Мm: покращення транспортно-ексмуаraчіАноro craHY автомобільноТ дороrи та 
AOIJDIIIIЬD' Інфраcrpуктури по вул. Воззєднання 

Опори DCвfrлення, 80% асфальтування дороги, Обсяг План 2008 План 2009 

~ nepeКn8Дення Інженерних мереж, винос ринку 
_фінансування рік аІк 

• 2693,79 2231,4 О 
'_иики 

3nnьнa вapтlC1'b 4231,36 
осваско на 01.01.2008 року 1537,57 
ІІІСВОСНОГО 36,34% , 
""aroK робfr 4 кв. 2005 

~робfr 4 кв. 2008 

3IвдаННЯ: Проектування та реконструкція мапстрanьноТ вулицІ paAoHHoro значення 
11m. ОлІмпІАська) в м. Бровари КиТвськоТ обл 
~ підвищення безпеки руху, швидкоcтf, комфортноcrf та економlчноcrf перевезень 
~.I вантажів автомобільним ТDанспорТОМ по вулиul ОлімпlАська 

Обсяг ПЛан 2008 ПЛан 2009 

Реконcrpyкцiя мвrfcrpалЬНОі вулицІ фінансування аІк jJlK 

~ . 149213 1500,00 О 

~НIlIИ 

~BapтjC1'b 1998,13 

~Ha01.01.2008 року 506,00 
~ 25,32% 
~PDбir 4 кв. 2007 

'!!.pa6fr 4 кв. 2008 

~ 'Аа" • n отздУ (вул. о :. Проектування та реконструкція внyrрlwньоквартальноro р 
"-: ііа) в м. Бровари КиТвськоТ обл. ьтовоro покрИ1ТR та 
~ 3а6еапечення блаroуcrpою міста з влаusryванняМ аСФВЛ 
~1tJC ~IB ВУл.МалокиТвська план 2008 ПЛаН 2009 
, ОБСЯГ рІк 

. ваннЯ рІк 
~ kЦIя ВНуТрlwньоквартальноro проТ3ДУ ФІнансУ~оо,оо 550 ОО О 

~"~ . 
~.ВaPТICТb 1075,00 

,~1I1I01.01.2008 року 696,00 
~1t!tJI . 64,74% 
'. РаБJr 4 кв. 2007 

o6fr 4 кв. 2008 



~ праекryвання та реконструкція магістралЬНО1 вулицІ заranьномlського значення (вул.КИJвська) в м. '~НJI. 1 етап: від оБТзноТ дороrи до р-ну Розвилка) 
~ • ( еННА розвитку мережі автомобільних дорІг Mlcra Бровари 
JIIE~ Пnaн на 211О8рІ. nпaн на 2008 j>/IC :::""nеннl60рдюрів, перекладання Обсяг ІншІ ІншІ 
'=1'1 опор освh'лення, фІнансуванн мІсцевий субвен джерела мІсцевий су6вен джерепа 
t:.:.дapanI. acфanЬ'JYll8ННЯ • бtoджeт держ. ФІНаНС}О- 600ДEr :: ФІНаНСУ-
~~HНR мереж водопостачання, бюдж. вання вання 
~,канanlзацlТ 44514,16 7990,00 1500,00 

іііимІСИ 
,_на ваprlcn. 47190,80 
ОсаІІонаО1.01.2008 p~ 2676,52 

017 
1 кв. 2007 
4 кв. 2009 



аsдаиНЯ: проеК1Ування та реконcrpУКЦlя вул. Островськоro в м. Бровари 
МI1І: покращення транспортно-експлуатаціАнoro стану автомобільноТ дороrи та 
~ ьоТ Ін а И по в Л. О овськоro 

оnopи освітлення, І wap .асфanЬ1Ування, тротуарІ План 2008 План 2009 
дop~~ - ~~~~~~~~~~~IK~~ 

о 



.&.&U~"'I'IJI. 

НачаЛьник 
відділу капітального будівництва . 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

.. 

. . 

--.::~.,...--+ __ В.В.Руденко 
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