
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про BIICC~IIIIJI ~~Iill та J~OIlOBHCIIIJ до ріШСНШI БроваРСIJКОї-' 

MICI1I1(OI раю" ІJЩ 14.01.2008 N!! 613-32-05 
НІ Іро lаТВСРДЖСlІІlJl IIРOJ'(1аJ\lН соніWlьно-скономічноl'О 

та IСУJlJІТУРIIОI'О РОllJИ1'КУ міС'га на 2008 рік" 
(з настунними змінами) 

ЗаслухаВIIJИ іllформаніJO УllравліllllЯ економіки Броварської міської 
ради та розглянувши ЮІОl10таllllЯ начальника відділу капітального 
будівництва, IССРУIOЧИСЬ П.22 СТ.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядуваllllЯ в Україні" та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питаНlJ cohiallbllo-економіЧIlОГО та культурного розвитку, 
бlоджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни та доповнсння І\о рішеІІІІЯ Броварської міської ради 
від 14.01.2008 Н!! 613-32-05 "Про затвсрджеНІІЯ Програми соціШIЬНО
економічного та культурного розвитку міста ІІа 2008 рік": 

1.1. ВІІССТІІ зміllll до програм по відділу к:аllіталы�огоo 
будіВlllfцтва: 

1.1.1. Програ,ма по будівНZlцтву md реконструкції об'єктів 
соціаJlьного призначення ІІа 2008-2009 РОКlI: 

ЗавдаНІІЯ 13: ПроектуваllНЯ та реконструкція плавалыІro басейну 
"І<упава" по ІJУЛ. IJlсвченка, 1 О п м. l,роваРIІ, збільшити видатки ІІа 59,45 
1·ИС. грн. 'І"а читати оБСIIІ·И на рік - 2159,45 тис. І"РН., бюджет РОЗПИ·ГКУ. 

1./.2. ПрограАlа 170 будівuzщтву та реконструкції ,магісmраЛЬНIL't 
вУЛlIlfЬ загаJlыl,,,,;ськогоo I7риЗlta'lеllНR на 2008-2009 роки: 

Завдання 7: Просктування "'а рсконструкція магіС1раllЬJlОЇ вули~і 
загальlІомісыrоІ·оo призначенш, (ПУJl. Київська) в м. Бровари (І стап: ВІД 
об'ЇЗIІОЇ дороги до району Розвилка), ЗМСll1l1И1'И вида'ГКИ ІІа 59,45 тис . 
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грl1. та читати 06СЯJ'И 113 рік - 14033,15 ТИС, Грll., З НИХ: 12533,15 ТИС. грн. 
_ БJоджет розвитку, 1500,0 ТИС. ГрН. - інвесторські КОШТИ. 

2. СІ> і наllСОВОМУ YllpalJJlillll10 БроваРСIJКОЇ міської ради 
профіJJаJJСУJJати ВИ}(3ТI<И, 1l'і)tllО 'J }(аним рішснням. 

з. КОНТРОЛІ, за IJИКОН31111ЯМ )(allOl'O рішсння lІокласти на постійну 
комісіJO з пи"аШJ соніалl,IIО-СI(ОІlОміЧIІОГО Т3 КУЛЬТУРНОГО розвитку, 
БJOджету, фіllаllсів та нін, 

ВИКОІІУJOЧИЙ обов'язки місько!"о голови

секретар ради 

м.Бровари 

від~S~~ 
Н2 »'1-5,;?-О.!Г 



ПОД'1І111П : 

началыІкK управліllllЯ еКОlІоміки 
1-1.1. СаЧСIІКО 

заСТУПIІЮ( місы�огоo голови в.о. ЛIIJ1РССВ 

началыІкK ФіJlаJlСОВОГО упраlJJJіШIЯ . ЗСJlСIІСI)ка 

І <;:J 

начальник IОридичного відnілу " c3l' 1.1', JlallCp 

началЬНИI( загального відділу 

голова постійної комісії з 

питань соціал.ьно-еКОJlомічного 
та I<уЛЬТУРНОГО розвитку, 

БJOджету, фінансів та цін Л.В. БУJlка 



БРОВАРСІ,І{А МІСІ,І{А РАДА КИїВСІ,l{ОЇ ОБЛАСТІ 
}'IIІ'ЛIJJlIIІIІЯ ЕI(ОIlОМIІ(И 

07400. \І. 1;11(111111111. II~.'. Гі" Пl1іlШ. 15. rc.'1.' факс(294) 6-29-60 

----------------

Від ~~. 1..( tJJ' 

110 Н!. __ _ зп 

г 

Прошу Вашого Д 

г 

ВИКОНУlOчому обов'язки 
MiCI~Koro І"ОЛОВИ -
секре,.арlO ради 

Сапожку І.В. 

1 

сесії Броварської міської 

ради, яка відбудеться 25.12.2008 року, проект рішення «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 N2 613-32-05 

«Про затвердження Програми 

розвитку міста на 2008 рік". 

Начальник управління економіки 

l 

. . 
СОЦІаЛJ)но-еКОНОМIЧНОГО та культурного 

Н.І. СачеllКО 
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