
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськаІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до «Міської програми по І 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального 

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

РозгJIJIНYВШИ клопотання начальника відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради, згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 січня 
2008 року за N!! 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 самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

вир і ш и л а: 

1. Затвердити зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 591-
32-05 доповнивши розділ 3 показниками, згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста 
на відповіДНИЙ бюджетний рік. 

з. Відділу капітального будівництва Броварсь~ої міської ради: . 
З .1. забезпечити своєчасне виконання захОДіВ Програми ІЗ залученням 

підрядних організацій; ... 
3.2. звітувати про хід виконання Програми ЩОМіСЯЧНО управліННЮ еКОНОМІКИ 

Броварської міської ради . . 
4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника МІСЬКОГО 

голови Руденка В.В. ?' t'\ зін а 
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НачальниК. ького будівництва 
відділу капІтал 

погоДЖЕНО: 

ЗаступНИК 

міського ГОЛОВИ 

Начапьник управління економіки 

il&q..-'L ___ M.M. Ждаllno -rfP'I .~ 

~~~r-f--- В.В. Руденко 

( Н.І. Сачекко 
----"--+--

начапьвп фівансовоro управління ~. ЗелeJICIII 

Виконуюча обов 'язки начальника 
ЮРИДИЧНоro відділу -
голоВJfИЙ спеціаліст 

і 

І 
А.В. Баба-МіРі 

Начanьиик 
загального відділу 

Голова комісії з ПИтав . ь 

~ Н.І.гнатюJ 
і 
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СОЦІально-економічного 
таб I)'ЛЬtypноro РОЗВитку ІОДЖету ф.. , 

, 1НанСІВ та цін 
А.В. БуJI1C8 
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Додаmоlt 

дорішенНR 

Бров~.есыtoT місыtoT ея~ r JI ,.,~ 
від А &t.2009 N!I yr,r- J.;.J -v:J 

,іни та доповненнв до Місьноі програми по будівництву та ренонструнціі 
І обснтів соціального прuзначення на 2008 • 2009рони 
.\ по відділу напітального будівнuцтва Броварсьноі місьноі програми 
І.даннв до міськоТ Програми 

тиС.грн. 

Завдання: Проектування, кориryвання робочоro проекту та будівницrво адміністративноro 
будинку 3 бnаroycrpоєм приnеглоТ територіТ та ~'Уnьтурно-виcraвIСОВОIO залоlO на 448 місць по вул. 
raraplHa, 18 в м. Бровари 
Мета: Забезпечення дозвілля моподі та куnьтурного вlдпоч"нку мешканців міста 
Проектування, кориryвання робочоro 

проекту та будlвницrво адміністративного Обсяг 
будинку 3 бnаroустроєм приnеmоТ територіТ фінансування 

\rI та культурно-виставковоlO залоlO на 448 
мІсць по вул. rarapiHa, 18 10171,50 
Показники виконання 

Заranьна BaDТЇCТb 20894.00 
Освоєно на 01.01.2009 рокУ 10Ш.50 

:е % освоєння 51.3% 
Початок робіт 4 кв. 2006 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 
Завдання: Проектування та реконструкція шатровоro дaq НВЦТМ 

План на 2009 рік 

581,60 

І Мета: Влаштування WaтpoBOro дaq з покращення" технічних характеристик 

Обсяг 
S Проектування та реконструкція шатрового фінансування ПЛан на 2009 рІк 

д~НВЦnИ ~~13~5~,8~0~~---------------~1~~~,5~0~------------~ 

Показники виконання 

Заranьна вартість 650,00 
Освоєно на 01.01.2009 рокУ 514.20 
% освоєння ;9.1" 

J Початок робіт 3 1іВ. 2001 
Закінчення РОDІТ 2 1іВ. 2009 
Завдання: Проектування та будіВНІЩІВО кnадОВ"Щ8 по вул. Кутузова в м. Бровари 
Мета: Забезпечення соціальних пmpеб населення ",іста. 

і Ofk=Rr 
Проектування та будівниЦ1ВО кnадОВllща по фінзнС)'Ввння 

вул. Кyryзова 

..asзо.З4 

Заranьна BaDТЇCТb 
І ПОКl3ники виконання 

Освоєно на 01.01.2009 РОкУ 
'0590.85 

% освоєння 

6060.51 
5;.2~ 

.$1\U.2005 

План на 2009 рІк 

994,60 

Початок робіт 
Закінчення РОDІТ .$ а %009 " 11 

Завдання' Проектування та будisнlЩIВО rpo:.садct:шr'O 1)'Ме1У в парку ПриозерниА в м. 
• Мета: 

Бровари • .•. б 
Забезпечення населення uicra неаб,цqНІІ,.'" caHlmpo-nnсн,чtшr.щ вltr.tоraми. за езпечення 
чиcroтоlO та порядком в місП 

ro оосяr Пnан на 2009 рІк 
Проектування та будівНИЦР..D rpoWlACbD 1-.!І!!! Фllнsз~н~~·~tШ~Н~НЯ~ _____ їП~ ____ --1 

туалету в парку "ПРI~CDePН"Й· '2 30 6.50 

Показники виконання 
3аranьна BaDТЇCТb 

% освоєння 
РсвОЕНО на 01.01.2009 ШКУ 9;.~ 

!!очаток DOбіт 
.!акінчення РОDІТ 



l&Дання: Ilроектування та реконcrpУКЦIЯ мавальноro басеину купава по вул. Шевченка, 10 в м. 
роваРIІ 

leтa: забезпечення належно' підroтовlСИ команд спортсменів нацІональних зБІрних до 
.іжНаРОДНІІ. 3MaraHb, ОлІмпІади в 2008 роцІ та оздоровлення населення мІста 

РеконcrpУКЦія ппавапьноro басейну Обсяг 
Ппан на 2009 рІк 

ФІнансування "Купава" 
1767640 1064.70 

10183HIIKII виконання 

'aranьна варТість 23371,20 
)СВОЕНО на 01.01.2009 року 5694,79 
и.ОСВОЕННЯ 24,37% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення ро6'1Т 4 КВ. 2009 

Завдання: Проектування та реконструкцІя ппавanьноro басейну "Лідер" в м. Бровари 
Мета: забезпечення напежно' фІзично' підготовки учнІв заranьноосвітнlх шкin мІста та 
:DДоровлення населення мІста 

05сяг 
План на 2009 рІк Стадія: Проектування dJінансvвання 

127.58 96 'w 
ПОD3НІІlDt в"конання 
3aranьна ваРТість 310.00 
OcsocHO на 01.01.2009 року 182,42 
~OCSOEНHA 58,85% 
ПOЧil1'Oк проеl\"ТН"Х Dобіт 1 кв. 2008 
заанчення ПDоепних робіт 4 кв. 2009 
ЗавАанНR: Проектування та реКОНСТРУКЦія приміщень BiAcbКJCOM81Y пІд офісні примІщення по вул. 
Гpyweвсьшro в м. Бровари 
"'na: Забезпечення cnужб міста офісними приміщеннями 

План на 2009 рік 

05сяг мІсцевий бюджет, BCboro: 472,9 D 
Праеа)'8ВННА та реконструкцІя примІщень фінансування тому числІ: 
sU1CЬ1a)MВ1Y бюджет 

цІльовий фонд 
І розвитку 

2244.06 150,00 32290 

ПОD3Нlltnt в"конання 
Зaranьнв ваРТіщь 2744.00 

Otsatнo на 01.01.2009 РОкУ 499,94 

'&cx:soєння 182% 

ПnчatoК Doб"IТ 1 кв. 2008 

За~АDОб'1Т 4 кв. 2009 

Зц,qанНR: ПроеКfYВ8ння та рекронструкцlя басейну "B~Ha" в м. Бро~ари 
ІІІ без ЖН ~ фІзично' пlдroтoвки УЧНІВ заranьноосвrrнlх шкіл мІста та na: sв печення напе о 

~DJ)DSПення населення мІста 
Обсяг ПЛан на 2009 рІк 

Передпроеlm4і та проекrнl роботи фІнансування 

246,90 50,00 

ПDa3Нllat виконання ... annn 
Зinnb1Пl &ар1ість 

143.JJ r;:..AiH ~ 
~ на 01.01.2009 роКУ 

3В'JШ1 І ... ' nl_.' ,. at:sotння J1 кв. ~8DS' - ~~ <S'~ 
~It ПDDeIm4ИХ Dобіт 'lІквс.іаООа. \ А \ ,.,"U 
ЗаанченНR проеlm4ИХ робіт 

IU ІІІ ~ і:' cr 

~- .~ OH~ ~ 0'''' \ Сапожко І.В. 
Вlllшнуюч"R обовязки MICЬКOro голови - С "J~~. ~ .І\) ~ 



Подаивя: 

НачальниК 
відділу капітального будівництва 

пОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

M.M.~ 

, 
І 

_-t-~~-І+-_--.,;В.В.РудеНіО 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

ВЧ~~~~!~~:~<!.~~ Б~ДгІВ;НИЦТВА 
Фактична адреса' 07400 м Б ова К м м лаСТt, вуn. агаРІна, 15 
тел. (294) 5-32-49 тen/Фак~ 5~21 r;' швськоt області, вуn .. Грушевського, 2 

, - КОД 22202690 

Від(?(:.Р.(.'~N2 .. ~{ ...... ~~ 
На H2 ••.......•....•.... Biд ............. ~... v -l~ l .... ...JtI.1 

(Le1.- н cl ~нуючому обов' язки міського 

t,
0~~ голови - секретарю ради 

Оро Вllнеееннн ПІIТDІІНR ІІВ озгляд 
~ І ~ ~ Сапожку І.В. 

депутатів Броварська' 1\lісысіi радll о!. ()І. O~ . 

Шановний Ігорю Васильовичу! 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні прошу включити до порядку денного Броварської 

місьхої ради Київської області питання: 
«Про внесення змін до <<Міської програми по будівництву та 

реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки»; 
<dlpo внесення змін до <<Міської програми по будівництву та 

реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки»; 
«Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 

реКонструкції магістральних вулиць загальноміського призначення на 
1008 - 2009 роки». 

<<Про внесення змін до «Міської програми по будіВНIІЦТВУ та 
і реКОНструкції загальноосвітніх, дошкільних заКJJадів та закладів культури 

Ва 2008 - 2009 роки». 

3 повагою, 
НачаJlЬНИК відділу 

~~STyPaHCLкa Г.Б • 
..... -21-37 

М.М.ЖдановськиЙ 

, · 6poвapCloКNII ;;: 'І Вхlдни,~ J-IJ :ІЗ 
. .f21" _ at- D91w ... , 
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