
БРОВАРСЬКJ\ МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиц~ 

загальноміського призначення 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 593-32-05 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради, згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 січня 2008 року 
за N!! 593-32-05, 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 m и л а: 
1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 

магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2009 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. 
N!! 593-32-05 (далі Програма): 
1.1. Викласти назву в наступній редакції: «Міська програма по 

будівництву та реконструкції магістральних вулиць 
загальноміського призначення на 2009 - 2010 роки»; 

1.2. Затвердити зміни до Програми в розділі 3 показниками, згідно з 

додатком.. .. ... '" 
2. ФінансовОМУ управЛІННЮ БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради ЗДІиснювати 

фінансування Програми в меж~. затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетнии РІК. ... .. 

3. Відділу капітального будівництва Броварсько~ МпlСЬКОl ради.: 3.1. забезпечити своєчасне виконання захОДІВ рограми ІЗ залученням 

підрядних організацій; .. 
. ати про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО управлІННЮ 

3.2. ЗВІТУВ ..' •• 
економіки БроваРСЬКОl ~1::. И. . 

4. Контроль за виконанНЯ.J. ~~o ~~. ня покласти на заступника 
міського голови Руденк *.~~~ ;. '1N,-tI) 

CD 11'І ;\t..~\ 
, іСЬКО.8 ОВ .~:. .. ~ 

Виконуючий обов язки м t6 -; .... ~ І.В.Сапожко 
секретар ради oo'.J; 

м. Бровари 

від 1'3 citH.f ДO.fp. 
N'o .9.'1() .. 5J"~ 

, ,.. ; .. . ~ . 

/l 



Поданнв: 

-НачальниК " 
відділу капітального БУДІвництва 

поГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

, Начальник ynравліШUI економіки 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов'язки начальника 
ЮРИДИЧНого відділу - . 
головний спеціаліст 

Начальник 
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Додаток 

дор/шення 

БРОВiIj1сько1 М/СЬКО1R~фJ.~~ 

3 . д від '~РІ.2009Ng...:;;.fI97/.::;....._·_.:;..:;/~-_ 
МІни та оповненнв до Місьної програми по Будівництву та 
ренонструнцП· магістральних вулиць загальномісьного 

призначеННR 

на 2008 -2009 рони 
3. Завдання до місько; Програми 

Завдання: Проектування та реконструкцІя магістральноТ вулиці районного 
значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) 

Мета: покращення транспортно-експлуатаційного стаНУ автомобіЛЬНОі дороги та 
дорожньо' іНфраструктури по вул. Воззєднання 

Обсяг 
План 2009 рІк Реконструкція магістральнот вулицІ ФJнансування 

2553,46 1027,7 
Показники виконання 

Загальна вартІсть 4231,36 
Освоєно на 01.01.2009 року 1677,90 
% освоєного 39,65% 
Початок робіт 4 кв. 2005 

Закінчення робіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та реконструкція магістральноі вулиці районного 

значення (вул. ОлІмпійська) в м. Бровари КиівськоТ обл 
Мета: підвищення безпеки руху, швидкості, комфортностІ та економІчності 
перевезень пасажирів і вантажів автомоБІльним транспортом по вулицІ ОлІмпійська 

Обсяг 
План 2009 рІк 

Реконструкція маrfстралЬНОі вулицІ ФJнансування 
2992,91 2793,10 

Показники виконання 

Загальна вартІсть 4194,84 

Освоєно на 01.12.2008 року 1201,93 

% освоєння 28,65% 

Початок робіт . 4 кв. 2007 

Закінчення робіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та реконструкцІя внутрlшньокваpтanьного протзду (вул. 
МалокиТвська) в м. Бровари КиТвськоТ обл. 
Мета: забезпечення благоустроЮ мІста з влаштуванням асфальтового покриття та 
пІшохідних тротуарІв вул.Малокитвська 

Обсяг . . План 2009 ріК 
РеконструкціЯ внyrрішньоквартального проізду фІнансування 

43815 83,10 

Показники виконання 1634,00 
Загальна вартість 1195,85 
Освоєно на 01.01.2009 року 73,19% 
% освоєння 4 кв. 2007 
Початок робіт 4 кв. 2009 
Закінчення робіт 



Завдання: ПроеК1Ування та реконструкцІя магістральнот вулиці загальномІського значення 
7 (вул. Ки'вська) в м. Бровари (1 етап: від оБТзно1 дороги до р-ну Розвилка) 

Мета: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари 

ПЛан на 2009 рІк 

ПроеК1Ування та реконструкція Обсяг 
Місцевий 

фінансування Державний бюджет ВУЛ.КИТвська (1 етап) бюджет 
І 32107,68 5503,30 

Показники виконання 

Загальна вартість 42460,80 
Освоєно на 01.01.2009 року 10353,12 
% освоєного 24,38% 
Початок робіт ~OO7 
Закінчення робіт #.і)& 1- Юі92~ '" ~4 .. 0\ -1,016""' ~J~ 
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Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 
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