
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін та доповнень до «Міської прогр-;lи 
по будівництву та реконструкції об'єктів соціального 

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

Розглянувши клопотання начальника відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради від 18 березня 2009 року Н!! 152, згідно з рішенням 
Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за Н!! 591-32-05 «Про 
затвердження міської програми по будівництву та реконструкції об'єктів 
соціального призначення на 2008-2009 роки», керYlОЧИСЬ пунктом 22 cTaтri 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 
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Затвердити зміни та доповнення 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 3 додатком. 
Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста 
на відповідний бюджетний рік. 
Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученНJlМ 
підрядних організацій; 

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. "l "Р.8 1 ~ 
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Виконуючий обов'язки міського голови -
секретар ради 
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ПОДОІІІІП: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
MicLKoro голови 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

!j/ М.М. ЖдановсьКИіі ~.....4f111'j(JЦ:1Z.~---

) 

_--:.::~~ __ В.В. Руденко 

~ / Н.І. Саченко _---.:.......:..._-_. 

/J r;~ е.П. Коврига 
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" ~I.г. Лавер 
Начальник 

зaraпьного відділу ~н.;ГHaТlOK 
Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
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Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 
від .:J ,. 03. J.,()O! р Н!! IfJ.frf-$-()j 

Зміни та ДОПОВН~ННR ~O Міської програми по будівництву та peKoHctpyКцiї 
оБЄКТІВ СОЦІального призначення на 2008 - 2009 роки 

з. Завдання до Міської Програми 

Тllе. ГРІІ. 

Завдання: Проектування та будівництво багатоквартирного житлового 
23 будинку по вул. Черняховського в районі розміщення будинку Н!! 19 

Мета: Забезпечення житлом ГPOMaдJlH міста 

Обсяг 
ПЛан на 2009 рік 

Кошти Передnроектніроботи: 
фінансува Інвесторські відведення земельної ділянки, місцевого 

ння кошти топогеодезичназйомка бюджету 

100, О 
Показники виконання 

Загальна ва..Е..тість 100, О 
Освоєно на 01.01.2009 року 0,00 
% освоєння 0,0% 
Початок робіт 1 кв. 2009 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 

Виконуючий обов'язки міського голови .., 
.СапоЖІСО 

секретар ради 



ПОДІІІІІІЯ: 

Начanьник 
відділу капітanьного будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

. . , . , 

~)tY=.q,@.:..r-_____ М.М.ЖданОвсьkИii 

~~іЧ---\:-+-- В.В. Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУ ЮР'ШІІчнаадреса:07400 r.t & ова І' _ ДІВНИЦТВА 
ФаmlЧlfа адреса: 07400 ~, БроРвар,Р, к' K~'IBcь"oT області, вул. Гаraріиа. 15 

, . , ".вської області r тen. (294) 5-32-49, тen/факс 5-21-37 ,вул.. pyweBCIoкoro,2 

Від ~1!. (?~ . (?(! .. .. Н!! ••• (.f.~ ....... . 
На Н! ••••.•.•. ··········Від ........................ . 

Про ВІІІІСССІІІІН ПlпаllllН ІІа рО3ГЛНД 
Аепутатів IiроварськоУ allCblCoT раДl1 

код 22202690 

ВИКОНУlОчому обов'язки міського 
голови - секретаРIО Ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігорю ВаСIIJlЬОВIIЧУ! 

Відповідно до пункту 22 стат 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Украіні прошу включити до порядку денного Броварської 
міської ради Київської області питання: «Про внесення змін до «МіСЬКОЇ програl'lll по будіВlllЩТВУ та 
реконструкції об' єктів соціаJlЬНОГО призначення на 2008 - 2009 РОКJI); 

І З повагою, 
І Начальник відділу 

ВІІХ. Туранська Г.Б. 
TfJI.5-21-37 

м.М.ЖдаIIОВСЬКIIЙ 
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