
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

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

Розглянувши клопотання начальника відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради від 07 квітня 2009 року Ng 183, згідно з рішенням 
Броварської міської ради від 14 січня 2008 року за Ng 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 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. Ng 591-32-05 в розділі 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. 
3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 

3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученням 
підрядних організацій; ... 

3.2. звітувати про хід виконання Проrpами ЩОМІСЯЧНО управлІННЮ еКОНОМІКИ 

Броварської міської ради . 
4. Контроль за виконанням цього рlше 

голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки міського голови -

секретар ради 

М. Бровари 

від Іь.- ~ ffY§! . 
Ng ~P9.1'" и-

І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

Начальник . · тва 
відділу капітальноГО БУДІВНИЦ 

поГОДЖЕНО: 

ЗаступниК 

міського голови 

Начальник управління економіки 

Начальник фін~сового управління 

В.о. начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст 

В.о. начальника загального відділу -
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до рішення 

Броварської міської ради 

від -Ів. ()~ ,/a;J!; р Н!! /()9J .. "-t>r 
Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції обєктів соціального 

призначення на 2008 - 2009 роки 

3. Завдання до Міської програми 

ТІІС. ГПН. 

Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-

1 
виставкового комплексу з глядацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 
вм. Бровари 

Мета: Забезпечення дозвілля молоді та культурного відпочинку мешканців 
міста 

Проектування, коригування 
Обсяг 

робочого проекту та будівництво IJлан на 2009 рік 
фінансування 

адміністративного будинку з 

благоустроєм прилеглої території та 

культурно-виставковою залою на 10171,50 636,6 
448 місць по вул. Гагаріна, 18 
Показники виконання 

Загальна вартість 20894,00 
Освоєно на 01.01.2009 року 10577,40 

% освоєння 50,6% 
Початок~обіт 4 кв. 2006 
Закінченни робіт 3 кв. 2009 

Завданнв: Проектування та реконструкція плавального басейну Купава по 

вул. Шевченка, 1 О в м. Бровари 
13 Мета: забезпечення належної підготовки команд спортсменів національних 

збірних до міжнародних змагань, Олімпіад та оздоровлення населення міста 

Обсяг 
Реконструкція плавального басейну Фінансvвання ПЛан на 2009 рік 

~~==~==~--------~~~----~ 
"Купава" 17676, 40 679,70 

Показники виконання 

Загальна вартість 
5694,80 

23371,20 

Освоєно на 01.01.2009 року 
24,37% 

%OCBOЄННJI 
4 кв. 2004 

Початок робіт 
4 кв. 2010 

3акінчеННJI робіт 
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Завдання: Проектування та реконструкція плавального басейну "Лідер" в м. 
Бровари 

14 Мета: забезпечення належної фізичної підготовки учнів загальноосвітніх . . 
lПК1Л МІста та оздоровлення населення міста 

Обсяг 
План на 2009 рік Стадія: Проектування фінансування 

127.58 116,1 
ПокаЗНИКl1 Вllконаннв 

Загальна вартість 310,00 
Освоєно на 01.01.2009 року 182,42 
% освоєння 58,85% 
Початок проектних робіт 1 кв. 2008 
Закінчення проектних робіт 3 кв. 2009 

Завдання: Проектування та peKOHCТPYКЦЇJI приміщень військкомату під 

17 офісні приміщення по вул. Грушевського в м. Бровари 

Мета: Забезпечення служб міста офісними приміщенНJlМИ 

План на 2009 рік 

місцевий бюджет, всього: 

Проектування та реконструкція 
Обсяг 722,9 

фінансування . 
приміщень військомату 

в тому ЧИСЛІ: 

бюджет цільовий 

розвит~ фонд 

2716,90 400,00 322,90 

Показники виконання 

Загальна вартість 2744,00 

Освоєно на 01.01.2009 року 27,10 

% освоєнИJI 0,0% 

Початок робіт 1 кв. 2008 

ЗакіичеИИJI робіт 4 кв. 2009 
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Завдання: Проектування та будівництво багатоквартирного житлового 

23 будинку по вул. Черняховського в районі розміщення будинку N!! 19 
Мета: забезпечення житлом громадян міста 

Передпроектні роботи: відведення Обсяг 
План на 2009 рік 

земельної ділянки, топогеодезична фінансування 
... 

100,00 40,00 зиомка 

ПокаЗНllКИ ВllконаllНЯ 

Загальна вартість 100,00 
Освоєно на 01.01.2009 року 0,00 
% освоєння 0,0% 
Початок робіт 1 кв. 2009 
Закінчення робіт ~pi20Q9., 
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ПОДQІІІІИ: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

--'""'J/і4'Т-f--+,fr7-~ ___ М'М' ЖдаНОВСЬkJfЯ 

~~~--t--- В.В. Руденко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

"".IIF~~~Л КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
IШlJчна адреса: 07400, м. Бровари, Київсьхої оБJlасті, ВУJI. Гагаріна, IS 
m'чна адреса: 07400, м. Бровари, к..Твсьхої оБJlасті, ВУJI .. Грушевсьхоro, 2 

тел. (294) 5-32-49, тел/факс 5-21-37 КОД 22202690 

Biд~. ~f:. .t??: .. Н!! .. #.~ ......... . 
На Nи ................... Від ........................ . 

Про Вllllссеll.IЯ ПІІТD.ІІІЯ ІІа РО3ГЛЯД 

дспутатів liровврськоі J\lіськоі POlIl1 

Виконуючому обов 'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігорю Васильовичу! 

Відповідно до пункту 22 cTani 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самовридування в Україні прошу включити до порядку денного Броварської 
міськоі ради Київської області питання: 

1. <dlpo внесення змін до <<Міської програми по будівництву та 

реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 
роки», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 

14.01.2008 N! 591-32-05»; 
2. «ІІро внесення змін до «Міської програми по будівництву та 

реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів 
культури на 2008 - 2009 роки» затвердженоі рішенням Броварської 
міськоУ ради від 14.01.2008 р. Ни 595-32-05». 

з повагою, 
начальник відділу 

Внк. Туранська Г.Б. 
ТCIL S-21-37 

М.М.ЖдановськиЙ 
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