
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~po внес~ння .~MiH та !'оповнен. до рішення Броварської І 
МІСЬКОІ ради ВІД 13.01.2009 Н!! 1002-53-05 

"lJpo затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2009 рік" 

(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради 
та розглянувши клопотання начальника відділу капітального будівництва, 
начальника управління житлово-комунального господарства, керуючись п.22 

СТ. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного 
та КУльтурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської р~и від 
13.01.2009 Н!! 1002-53-05 "Про затвердження Програми СОЦІально
економічного та культурного розвитку міста на 2009 рік": 

11 В . дО МІ· СЬКОЇ програМl1 по будіВНIІЦТВУ та •• нести ЗМІНИ" . 
реконструкції магістраЛЬНllХ ВУЛІІЦЬ загалы�оl\llськогоo ПРllзначеllНR ІІа 

2008-2009 РОКІІ": .. .. . 
1 І 1 ? П ння та рекОНСТРУКЦІЯ мапстралЬНОІ ВУЛИЦІ 

..... завдання - " poeктy~a... Б ова и Київської області", 
раионного значення (вул. ОЛІМПІиська) в м. Р Р б 
ч ... П ктування коригування ро очого проекту 
итати в наступній редаКЦll:" рое '( 11 Олімпійська) в м. Бровари 

та рек . . .. онного значення ву . .. ОНСТРУКЦІЯ ВУЛИЦІ раи 10 О тис. грн (бlOджет розвитку) 
КиIВСЬКОЇ області" та зменшити видатки на , 
Та Читати: обсяги на рік- 2783,1 ТИ~.ГРН~і n огра 1\1 11 по будіВlІІlЦТВУ та 

1.2. ВнеСТl1 зміНl1 дО «МІСЬК -fО09 ОКІІ»: 
реконструкції інженеРНllХ мереж на 2008 рм. 

1 2 1 тупним завдання . 
. . . доповнити Проrp8МУ Ha~.. во овідведення дощових та талих вод з 

Завдання 2: "Осушення терИТОРІИ та .. ~ та земель сільськогосподарського 
теРиторії підтоплених жит~ових paliO~IB оі частИНИ м. Бровари (1- етап: 
ПРИзначення західної та ПІвденно-захlДН 



000345 



Проектування та будівництво вод . 
"" " ОВІДВОДУ ДОЩОВІІХ та талІІХ вод по маСІІВУ 
"Оболонь в м. Бровари, встаНОВИТIІ обсяги на рік - 10,0 ТІІС. грн. (бlоджет 
РОЗВИТКУ). 

1.3. Blle~~II" змі!11І д? .. Міської nporpal\lII по буді ВІІІІ ЦТВ)' та 
РСКОНСТРУКЦІІ об ЄКТІВ соцаалы�oгоo ПРllЗllаЧСllllЯ ІІа 2008-2009 РОКІІ": 

1.3.1. завдання 1 "Будівництво адміністративного будинку ] 
благоустроєм прилеглої території та культурно-виставковоJO зanОJО на 448 
місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари" читати в наступній редакції: 
"Проектування, коригування робочого проекту та буді ВllИЦТВО 
адміністративного будинку з благоустросм прилеглої території та культурно
Вliставковим комплексом З глядацькоJO запою на 448 місць по вул.Гагаріна, 
18 в м.Бровари". 

1.4. ВнеСТl1 зміНl1 до "Міської програl\lІl по yтplll\lalllllO та РОЗВІІТКУ 
об"єктів житлово-комунального господарства": 

1.4.1. розділ 4 "Утримання об"єктів благоустрою", п. 4.18. "Прийом 
промзnивових стоків", зменшити видатки на суму 30.0 тис.грн. (цільовий 
фонд) та читати: обсяги на рік - 60.0 тис.грн.; 

1.4.2. розділ 6 "Організація робіт по безпеці дорожнього руху", п. 6.12. 
"Ремонт колесовідбійників", збільшити видатки на суму 5.0 тис.грн. 
(цільовий фонд) та читати: обсяги H~ рік - 62.0 T~C·ГPH.; " 

1.4.3. розділ 6 "Організація роБІТ по безпеЦІ дорожнього руху, п. 6.14. 
Поточний ремонт дорожніх знаків", збільшити видатки на суму 25.0 тис.грн. 
(цільовий фонд) та читати: обсяги на рік - 45.0 ТИС.грн. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати 
видатки, згідно з даним рішенням. 

ного рішення покласти на постійну комісію 3 
3. Контроль за викон~ням да ного розвитку, бюджету, фінансів 

питань соціально-еКОНОМІЧНОГО та культур 
та цін. 

Виконуючий обов'язки міського гол 
секретар ради 

~J'-P5:~ 
,у .fl'.Yr-б5-IfJГ 

І.В. Сапожко 



Пода111ІЯ: 

Виконуюча обов'язки начальника 

управління економіки, заступник 
начальника управління економіки 

ПОГОДЖСІІО: 

заступник міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник юридичного відділу 

начальник 

голова постійної комісії з 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

Поліщук т.г. 

Андрєєв в.о. 
, 

f#' Коврига сл. 
І с:::> 

~C? Лавер І.Г. 

Булка А.В. 
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