
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до «Міської програми по І 
будівництву та реконструкції інженерних мереж 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 592-32-05 

11 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 12.05.2009 Н!! 229, згідно з рішенням Броварської міської ради 
від 14 січня 2008 року за Н!! 592-32-05 «Про затвердження Міської програми по 
будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки», 
керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
ековомічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 
міська рада 

вир і ш 11 Л а: 

1. Затвердити зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 592-32-05 
доповнивши розділ 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 Програми ЩОМІСЯЧНО управЛІННЮ 

економіки Броварської міської ради .. 
4. Контроль за виконанням цього рlШ _ покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. '4-Р і8 f Іі ~ 

ВИКонуючий обов 'язки міського голов 
секретар ради 
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ПОДІ1111ІН: 

Начальник . 
відділу капітальногО БУДІвництва 

пОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Начальник фінансового управління 

Виконуючий обов'взки 

начanьника управління економіки -
заступник начальника 

__ 41! rIJJifrI,ч-I/V ___ м.м. Жданов rfII?/ 

.....=.~--Qr~...3....-_ В.В. Руденко 
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Начanьник загального відділу 

Голова комісіі з питань 
соціanьно-економічного 

-~-~ Н.І.ГнаТ1ОК 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
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Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 
відИ 05:09 р Ng-l-/tJi,/-6J -о.) 

Зміни до ~iCЬKOЇ програми по будівництву та реконструкції 
Інженерних мереж на 2008- 2009роки 

3. 3aBДaннJI до Міської програми 
тис. грн. 

Завдання: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих 

вод по масиву "Оболонь" в м. Бровари (1 етап) 
2 Мета: осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з 

території підтоплених житлових районів та земель 
сільськогосподарського призначення західної та південно-західної 
частини міста Б ова и 

Проектування та будівництво 
водовідводу дощових та талих B~ по 

масиву "Оболонь" . 

Показники виконання 

Загальна ва тість 
Освоєно на 01.01.2009 о 
% освоєння 
Початок обіт 
Закінчення обіт 

Виконуючий обовязки mi"D-.І~"'~' 
секретар ради 

Обсяг 

фінансування 

1646,10 

5025,30 
3379,2 
67,24 % 
1 кв. 2006 
4 кв. 2009 

Планна2009 . 
рІК 

10,00 

І.В.Сапожко 



ПОДОІІІІЯ: 

Начanьник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 
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