
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про вн~сення змін та доповнень до «Міської прогрaмl1 по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції об'єктів соціального І 

призначення на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 591-32-05 

РозгJIJПlYВШИ клопотання начальника відділу капітального будівництва 
Броварської міськоі ради від 16 лютого 2009 року Н!! 1 О 1, згідно з рішенням 
Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за Н!! 591-32-05 «Про 
затверджеНШІ міської програми по будівництву та реконструкції об'єктів 
соціanьноro призначення на 2008-2009 роки», керуючись пунктом 22 етатгі 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісіі з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фін~сів та цін, Броварська міська рада 

вир і m 11 л а: 

1. Затвердити зміни та доповнеННJI 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. Н!! 591-32-05 в розділі 3 показниками, згідно з додат.ком. 

2. Фінансовому управліюпо Броварської міської ради ЗДІйсшовати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста 

3 H~ В~ОВідний бюджетний рік. ..... . 
• BlДДiny капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради .. 

3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми ІЗ залученням 
3 підрядниХ організацій; .. 
.2. ЗВіТУВати про хід виконaННJI Програми щомісячно управлІННЮ еКОНОМІКИ 

Броварської міської ради . 
4. КОНТроль за виконанням цього рішеВIIJI покласти на заступника МІСЬКОГО 

ГОЛОВИ Руденка Б.Б. 

В. М. Бровари 
~()~{)9.e 
а~_~б' .. O€-

І.В.Сапожко 

, 



ПОДDІІІІЯ: 

НачВ1lЬНИК • 
віддіпу капітального БУДІвництва 

поГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Начальник ynравліШUl економіки 

Начальник фінансового управліННJl 

Начальник Юридичного відділу 

..д"J..I.~-..f-- 8.8. РудеНI\1J 

~ r Н.І. Са.енlЮ 

--":'~'-N~ __ с.п. KOBPIIJ1 

<-: -c;z І.Г. Лавер 

Начальник 
загального відділу ~_~_Н.І.гиаТ1ОJC 
Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та ІСУльтурн?го розвитку, 
бюджету, ф1нансів та цін 

000390 

---~IW--
А.В. БУJ1~ 



Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 
від vl6'./)/tJЙ? pH!!~~6'~ .. 

зміни та доповнення до Міської програми по будівництву та реконструкції 
обєктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки 

3. Завдання до Міської програми 
Тllе. ГРІІ. 

Завда'IНВ: Проектування та будівництво багатоквартирного житлового 
23 будинку по вул. Черняхівського, 19 в м. Бровари Київської області 

Мета: Забезпечення житлом громадян міста 

Передnpоектніроботи: 

відведення земельної ділянки, 

топогеодезична зйомка 

Показною. виконання 

Загальна вартість 
Освоєно на 01.01.2009 року 
% освоєння 
Початок робіт 

100.. Закінчення робіт 

Обсяг 

фінансува 

ння 

100, О 

100, О 
0,00 
0,0% 
1 кв. 2009 
4 кв. 2009 

План на 2009 рік 
Кошти 

місцевого 

бюджету 

Інвесторські 

кошти 

І.В.Сanожко 



IIОДlІllllИі 

НвчanЬНltК 
віддіnу капітального будіВНlщтва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського гоnови 



БРОВАРСLКА мJcы�А РАДА IоIївсы(ll ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ' КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
07400, М. БроваРІ І, Кllіаськоі області, вул. Лаl}'llоаоі, 3-а 
тen.5-21-37 КОД 22202690 

.ІВ. (JJ. , NJo.9 .fO( 
.............................. Н! ..•.•....•... 

На"" ...........•.......... за ......•...... 
. Про розгJUIД питання відділу 
Капітального будівництва 
на сесії Броварської міської 
радll 

Виконуючому оБОВ»JIЗКИ міського голови
секретарю радИ 

Сапожку І.В. 

овний Ігоре Васильовичу! 

. Враховуючи ріш асідання інвестиційної радИ від 14 ЛИПНЯ 2008року 
«Про доцільне розміщеИИJI багатоквартирного житлового будинку по 
вуn.ЧеРНЯХОВСЬкого,19 в м.Бровари», рішення виконавчого комітету 
Бро~арськоі міської ради від 22.07.2008 N!!ЗSl «Про надання функцій замовника 
ВIДДшу капітального будівництва Броварської міської ради на виготовлення 
проектно-кошторисної документації та виконання робіт на на об»єктах міста», 
прошу розгJUIИyти на сесії Броварської міської ради питання: 

1. «Про внесен ни змін та ДОПОВllеllЬ ДО <<Міської програ1\111 по 
6УД{,НIIЦТВУ та реконструкції об'єктів соціа:Rы�огоo ПРIIЗ~lа?еllll~ 
ва 2008 - 2009 РОКІІ», затвердженої рішеННП1\1 БроваРСЬКОI 1\IIСЬКОI 
ради від 14.01.2008 р. N! 591-32-05» 

3 ПОвагою 

1іа:aJlЬКИК відділу 
kaПІТВJIького будівництва М.М.ЖдановськиЙ 
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