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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА .. 

дА l<ИІВСЬКОf ОБЛАСТІ 
РІШЕНня 

г 

п~о внесення змін до «Міської програми по 
. БУДІВНИЦТ~У та реконструкції загальноосвітніх, 

ДОШКІЛЬНИХ закладl~ та закладів культури на 2008 - 2009 роlЩ)) 
затверджених РІшенням Броварської міської ради 

від ] 4.0 1.2008 р. Н!! 595-32-05 

, ' 

. Розглянувши подання відділу капітального будівництва Бррварськоі , 
МІСЬКОЇ ради , згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 сіЧНJI2008 
року за Не 595-32-05, керуючись пунктом 22 CTaтri 26 ЗаКону Украіни «Про, 
місцеве' самоврядування в Україні», враховуючи peKOMeНДaЦi~ по~йноі" 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, Броварська міська рада ' , " 

о' 
в 11 рі ш D Л а: 

1 ... ' І" • •• гp~ по будівництвУ 'та 
. Затвердити зміни ДО' <<Місько! про.. . аклaдjв 'та 
. peКOlic:rpYKцii реконструкціі зaraльн=ВlП::О~~), 

заклад1В культури на 2008 - 2.. .сь:оі ми від 14.01.2008 р. N! 
затверджених рішенням Броварсько! M~ В гідно з додаткоМ. 
595-32-05 доповнивши рqзділ З,показниками, з , , ' 

. ' Б' ької міської ради здійснюва1'l! ' 
2. Фінансовому управлі~ роварс е еНИХ асиГНУВань в бюджen. . 

фінцнсування прогрвми'в Me~ з.атв рдж , " 
міста на відповідний бюджетник РІК. . 

.. . ської. ради: ' , 
~: ,Відцілу капітального будівиицт~а Бровар~:о~~грами із зanyче~нRМ 

3.1. забезпечити своєчасне виконан~ з8ХО , ' '.' 
UI•· •• .. ' • ..uuo управлІННЮ 
ДРядuИx орган1зацlИ; , n огр8МИ ЩоМIСl1~&& 

3.2. звітувати про хід JJИ~OJI~~ Р 
еКОномікИ БРОВ,арськЬї, M!C~KOl ради. , . 

" 

"",.",.OIlJD7p."'" ,.,.... 
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. 
контрОЛЬ за виконанням цього РlwенЮt ПОКJ1асти на заступника 

4. міськОГО ~олови Руденка В.В. 

I.В.Сanо?ККо 

.. 

. .' 

.. 

. . 

-.' . 

.. 



ПОДВІІІІЯ: 

На~альник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови . 

Виконуючий обовязки 
н~чалрника упр.авління економіки -
заступник ~ачальника 

Начальник фінансового управлішія 

Начальник 

юридиЧного відділу 

~ ___ ~Iff#I-~-f-hP':~ ____ М.М.ЖдановсьКJ 
(/ 

1fМAI~r-i-(--- В.В.Руденко 

~елен.сЬIf!A . 

С- G?:' .. 
_____ ~І.г.лавер 

Начальнmt 
загального відділу ~H.I.гнa11OK. 
Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

. бюджету, фінансів та цін ...r..;;;..++ ___ A.B. Булка . 
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Додаток 

aOplweHHR 

Броварська1 м/ська1 p~~J 
вІд 2~.08.2008 р НІ rir-~-tJS'" 

змІни та дОnО8нення до міська; Програми по бllдівницт _ 
• • д • " ву та реконстРУКЦІІ 

зааanЬНООС8,mн,з, ОWКlЛьних закладів та заlUJадїв КУльтури на 2008 _ 2009 
роки 

3. Завдання до міська; Програми 

- тис. грн. 

-

ЗавдвннЯ: Проектування та реконст~lціЯ гімназіf ім. Олійника по вул. Красовськощ З.а 
МI1І: Приведення в належний стан будівЛі та реконструкція інженерного забезпечення . 

Обсяг План 2008 Ппан2009 
Проектування та реконструкція гімназіТ ім. Олійника фінансування рІк рік 

800,00 800,00 
Показники 

Загальна вартість . 864,40 
ОсвоеНD на 01.01.2008 року 64,40 
% освоєння 7,~-:--.. 
Початок рОбіт ~~ ~~I2t)D7 с: ;' .'. 
IЗ8кінчення робіт t~: 1.10081 ' --. ,~ 

fri~'~;{~<~ 
IIoooaityII!чиIi або .... ки мІського ron08И - ceJCPВТ8p ~ \ )~IP' \J!В.F ...., 

~ ::,....-. ," t:.z/J 
~+ ~ ыlb 

\ !) * 



Под8ННJI: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

·Заступник 
міського голови 

_~/І4~~Wт~ ___ .М.МJКдановсьEJti 

_~Ч7f-+--+r--_.В.В.Руденко 


	0478
	0479
	0480
	0481
	0482
	0483

