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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г .Про внесення змін до «Міської програми по І 
будІВНИЦТВУ та реконструкції магістральних вулиць 

загальноміського призначення 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

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

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 08.05.2009 Н!! 229, згідно рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 27.01.2009 Н!! 57 <<Про надання дозволу на 
будівництво, реконструкцію, реконструкцію з надбудовою, на коригування 
проектної документації», згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 
січня 2008 року за Н!! 593-32-05 «Про затвердження Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
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 w и л а: 

1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2009 
роки», затвердженої рішенням Броварсь~ої міської ради від 14.01.2008 р. 
Н!! 593-32-05 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 Броварсько~ МІСЬКОІ ради.: 
3.1. забёзпечити своєчасне виконання захОДІВ Програми ІЗ залученням 

підрядних організацій; 
3.2. звітувати про хід B~~O~aн~ Програми щомісячно управлінню 

економіки БроваРСЬКОl МІСЬКОI р.ади. 
4. Контроль за виконанням цього рення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 
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ПОДОІІІІЯ: 

Начanьник . 
відділу капітanьноГО БУДІвництва 

пОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

НачВJIЬНИК юридичного відділу 

Начальник фінансового управління 

ВИКОнуІОЧИЙ обов'язки 

начальника управління економіки -
заступник начальника 
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Начальник загального відділу 

Голова комісіі з питань 
соціально-економічного 
та культурн~го розвитку, 

бюджету, фmансів та цін 
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Додаток 

до рішення 

Брованської міської ради 
від ~1I. о/: о, р N!! 11.lI-G,І-()/J-

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції магістральних 
вулиць загальноміського призначення 

на 2008 -2009 роки 

З. Завдання до Міської програми 

тис. грн. 

Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція 

вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської обл 
Мета: підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності 
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом по вулиці 
Олімпійська 
Реконструкція магістральної вулиці Обсяг ІІлан 2009 рік 

фінансування 

2910,08 2783, 10 

Показники виконання 
Загальна вартість 4194,84 

Освоєно на 01.01.2009 року 1284, 76 

% освоєння 31 % 

Початок робіт 4 кв. 2007 

- Захінчеиня робіт 4 кв. 2009 
-

ВИКОНУЮЧИЙ обовязки міського гол 
секретар ради 

В.Сапожко 



ПОДDІІІІП: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

І . 
__ ++-~~ __ M.M. Жданове 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
JOРIIДIIЧI.а адреса: 07400, М. БроваРІІ, Кllівськоі області, вул. Гагаріна, 15 
ФаКТI"lна адреса: 07400, М. БроваРІ І, Кllівськоі області, вул .. Грушевського, 2 
тел. (294) 5-32-49, тел/факс 5-21-37 КОД 22202690 

Від. R(. .. ~ ~ ~ .. Н!! ... -( t!,.?, ....... . 
На N! ................... від ........................ . 

Про ВI'I.есе'IІІН ПllТаllllR •• а роз 
lIenyraTia БроварськоУ І\.ЇСЬКО 

Виконуючому обов' язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

1?;.Ог. &.9 

Шановний ІГОРІО ВаСИЛЬОВIІЧУ! 

Відповідно до пункту 22 етапі 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні прошу включити до порядку денного Броварської 

міської ради Київської області питання: 
1. <dlpo внесення змін до «Міської програМl1 по будіВНllЦТВУ та 

реконструкції магістральних ВУЛИЦЬ загальноміського ПРllзначення на 
2008 - 2009 роки»; 

2. <dlpo внесення змін до «Міської програМl1 по будіВНllЦТВУ та 
реконструкції інженеРНIІХ мереж на 2008 - 2009 РОКІІ». 

з повагою, 
Начальник відділу 

ВІІК. Туранська Г.Б. 
Тen. 5-21-37 

М.М.ЖдаНОВСЬКIIЙ 
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