
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до «Міської програми по 
будівництву та реконструкції загальноосвітніх, , 

дошкільних закладів та закладів культури на 2008 - 2009 роки» 
затвердженої рішенням Броварської міської ради 

від 14.01.2008 р. N!! 595-32-05 

9 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 07 квітня 2009 N!! 183, згідно з рішенням Броварської міської 
ради від 14 січня 2008 року за N!! 595-32-05, керуючись пунктом 22 стапі 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 реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та 
закладів культури на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 595-32-05 
доповнивши розділ 3 показниками, згідно з додатком. 

2. фінанСOJ:lОМУ 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 Програми щомісячно управлінню 

економіки Броварської міської ради .. 
4. Контроль за виконанням цього РІ ення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. ...",~ -~~ 
,~ • і ,І сі І ;-., "')~ 
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Виконуючий обов'язки міського голо 'e(~ .} Іа 'о -' 
flS $ . ~it' І.В.Сапожко · 

секретар ради ~c..: · ~ 
м. Бровари ~.;, * 

О/" 

~~f1!lr~ 



ПОДDІІІІЯ: 

Начальник . 
відділу капітальноГО БУДІвництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управління 

В.о. начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст 

В.о. начальника загальНt!ГО відділу -
головний спеціаліст 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 

та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

000188 

М.М. ЖдаНове 
L~1tA 

~..ц-\~-+ __ Б.Б. Руденко 

ЩІ" Н.І. Саченко 

. Сt/Д ---.(,---r-{#-/І~ __ С.П. Коврига 

d А.В. Баба-Міpзo!Вl 
~ 

_____ А.В. Булка 
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Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 

від 16./Y/,til&tfJJ .. p Н!! IPN.u-ог 
І 

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції загальноосвітніх, 
дошкільних закладів та закладів культури 

на 2008- 2009 роки 
3. Завдання до Міської програми 

ТІІС. ГрН. 

Завдання: Проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв по вул. 
Незалежності, 12-б з благоустроєм прилеглої території та шатровим дахом 
Мета: Покращення технічних характеристик будівлі та приміщень для гурткових 
занять 

Проектування та реконструкція дитячої 

ІІ.П(оли мистецтв по вул. Незалежності,12-б 

Показники виконання 

Загальна вартість (ПР) 

Освоєно на 01.01.2009 року 
% освоєння 
Початок робіт 

Закінчення обіт 

секретар ради 

СТраница 1 

Обсяг 

фінансування 

77, 7 

377,30 
299,53 

План на 2009 рік 

70,40 

І.В.Сапожко 



ПОД81111Я: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

~M.M. Ждановеь 
(/ 1(111 

~~~-.f--- В.В. Руденко 
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