
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ!ВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г .Про внесення змін до «Міської програми по , 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції магістральних вулиць 

загальноміського призначення 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

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

РозгJIЯНYВШИ подання відділу капітального будівництва Броварської 
llіської ради від 11.06.2009 N!! 290, згідно з рішенням Броварської міської ради 
від 14 січня 2008 року за N!! 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 
Украіни <<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 11 Л а: 

1. Внести зміни до «Міської програми по 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 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~ міської ради.: 
З.l. забезпечити своєчасне виконання захОДІВ Програми ІЗ залученням 

~ltkО!іуІоЧИй обов'язки міськог 
.еІСретар ради . 

підрядних організацій; 
З.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно управлінню 

економіки Броварської міської ради. 
4. Контроль за виконанням 'І- ння покласти на заступника 

міського голови Руденка ~ 04-О 1 о іі * 

fO:. 
І.В.Сanожко 

'Ь 



Пода111ІЯ: .. 

Начальник 
відцілу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та КY~ТYPHOГO розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
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Додаток до рішенНJI 
Броварської міської ради 
Biд..;'§~~ 
Н!! «~~~!Г І 

Зміни ~o Міської програми по будівництву та peKoHctpyкцiї 
магІСТРальних вулиць загальноміського призначенНJI 

на 2008 - 2009 роки 

3. Завдання до Міської проrpами 

ТI.е. ГРН. 

Завданни: Проектування, коригуванНJI робочого проекту та 
реконструкція мariстральної вулиці загальноміського значенНJI (вул. 
Київська) в м. Бровflри (1 етап: від обїзної дороги до р-ну Розвилка) 
Мета: Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста 
Бровари 

Проектування, коригування 
Обсяг 

ПЛан на 2009 рік 
робочого проекту та 

фінансування Місцевий Державний 
реконструкція вул. Київська бюджет бюджет 

(1 етап) 32107,68 6703,30 
Показники виконанни 
Загальна вартість 42460,80 
Освоєно на 01.01.2009 рокУ 10353, 12 
% освоєння 24,38% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
ЗакінчеНIUI 'Робіт 4 кв. 2009 

Завдавви: Проектування та капітальний ремонт магістрал~ноі вулиці 
загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (від вул. 8-го 

10 БерезНJI до вул. Гагаріна . .. 
Мета: ПокращеНШІ транспортно-експлуатаційного стану втомоБШЬНОl 
ДОроги та дорожньої інфраструктури 

Проектування та ~апіТ8JIЬНИЙ 
ремонт вулиці Київська 

Обсяг 
фінансування 

1920, ОО 

1920,00 
00,00 

План на 2009 рік 

Місцевий Державний 
бюджет бюджет 

1920,00 

І.В.Сапожко 



Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови \---JIq;;.v...4----"-І--__ В.В.РудеНКо 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоІ ОБЛАСТІ 

ВIДДІ~~!;1!!~~~р~2.~~:УД~~ИЦТВА 
ФаmlЧна адреса: 07400, М. БроваРIJ КlJіВСЬКОі облаСТІ' ' вулг· аrпРIНа, І S 

(294) 5 32-49 /ф ' ,вул.. рушевськоro, 2 
тел. - ,тел акс 5-21-37 код 22202690 

. 
На Н! ..•.....••..•.•.... Вlд ••••••.•.•..•.••••••••••• 

Про ІІІІІС&:СІІІІН ПІIТDІІІІR ІІа P''P{.IJI1MJ' 
aenyтaтll Бровар&:ькоі І\ІЇ&:ЬК і 

ВИКОНYlОЧОМУ обов' язки міського 
ГОЛОВИ - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

J,(J ~() с· t:J'y 

Шановний ІГОРІО ВаСIIЛЬОВИЧУ! 

Відповідно ДО пункту 22 статті 26 Закону Украіни «Про місцеве 
с~оврядуВаиня в Україні прошу включити до порядку денного Броварської 
МІСької ради Київської області питання: 
1. «Про внесення змін до <<Міської програМl1 по будіВНllЦТВУ та 

реКОНструкції магістраЛЬНllХ ВУЛІІЦЬ загальноміського ПРllзначення на 
2008 - 2009 роки»; 

2. «Про внесення змін до <<Міської програМl1 по будівництву та 
реКонструкції об'єктів соціального ПРllзначеНllЯ на 2008 - 2009 РОКІІ»; 

3. «Про Внесення змін до <<Міської програми по будіВНllЦТВУ IV ЖlIТЛОВОГО 
району м. Бровари на 2008-2010 РОКІІ». 

з Повагою 
ВачаJlЬНllК ~ідділу 

~1IJc. Турвнська Г Б 
1n.5-21-37 • • 

М.М.ЖдаНОВСЬКIIЙ 
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