
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po внесення змін до «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж І 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

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

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради , згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 
року за N!! 592-32-05, 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 
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 592-32-05 
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 Броварськ.ої міської p~: 
3.1. забезпечити своєчасне виконання захОДІВ Програми ІЗ залученням 
підрядних організацій; '.. 
3 2

· про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО управЛІННЮ . . ЗВ1тувати , 
економіки Броварської міської ради. . 

4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. ~=~~ 

Виконуючий обов' язКИ міськог 
секретар ради 

м.Бровари 
від (3 &itIC./ ,L()I)j р. 
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І.В.Сапожко 



ПоданНЯ: 

НачальнИК. б"дівництва 
. ; "" кariітaJIЬПОГО ,J' 

ВIДДи".! 

погоДЖЕНО: 

ЗаСТУПНИК 
міського голови 

Начальник упрasпінвя економіки 

Начальник фінансового управління 

ВИІСонуюча обов'JlЗКИ начальника 
юридичного відділу -
головний спеціаліст 

Начальник 
загального відцілу 

Голова комісії з питань 
СОціально"економічного 
та культурн~го розвитку, 
бюджету, фlнансів та цін 
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Додат он 
дор/шення 

Б~ОВjI'рr:~нрУ м/сьноУ pagJjd r f} _~ 
ВІд f:J. vr .2009 Н! "t:Гj '~J "....., 

~;....;...----

Зміни та доповнення до Міської· програми по будівництву та 
реконструкцГі 

інженерних мереж на 2008· 2009 роки по відділу капітального будівництва 
І 3. Завдання до міської Програми 

тис. гDН. 
Завдання: Проектування та будівництво газопроводу до церкви парафіТ Святого Апостола і 

7 євангелІста Іоанна Богослова по вул. ЧерняхІвського в м. Бровари 
Мета: забезпечення газопостачанням споживчоТ групи населення міста 

~ 

Обсяг План на 2009 
Проектні роботи та будівництво газопроводу фінансування рік 

65,92 64,70 
Показники виконання 

Загальна вартість 228,70 
Освоєно на 01.01.2009 року 162,78 
% освоєння 71,18% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 2 кв. 2009 

Завдання: Проектування та реконструкція господарчо-питного водопроводу по вул. КиТвська м . 
. 8 Бровари 

Мета: інженерне забезпечення даного району 

Проектні роботи 

Виконуючий обовязки міського 
секретар ради 

Обсяг 

фінансування 

5077,37 

5906,00 

План на 2009 
ік 

113,70 

I.В.Сапожко 



подавия: 

НачanьИИК зiддinY pniтальвоro бу~ 

П~ГОДЖВНО: 

Заступник . 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ ~~~~ __ в.в.Рудежоі 
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