
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ!вСЬКОі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г ~po внесення змін до «Міської програми 
по БУДІВНИЦТВУ та реконструкції об' єктів соціальн"ОіІо 

призначення на 2008 - 2009 РОКИ», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05 

Розглянувши клопотання начальника ВІДДІЛУ капітального будівництва 

Броварської міської ради від 11.06.2009 N!! 290, згідно з рішенням Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за N!! 591-32-05 «Про затвердження міської 
програми по будівництву та реконструкції об' єктів соціального призначення на 
2008-2009 роки», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соцівльно-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

в I1 Р і ш 11 Л а: 

1. Затвердити зміни та доповнення до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції об' єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки» 
(далі - Програма), затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. Н!! 591-32-05 в розділі 3 показниками, згідно з додатком. 

2. Фінансовому' управлінню Броварської міської ради здіЙсн.ю~ати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеТІ МІСта 
ва відповідний бюджетний рік. 

3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залучеНШІМ 

підрядних організацій; ... 
3.2. звітувати про хід виконання Програми ЩОМІсячно управлІННЮ еКОНОМІКИ 

Броварської міської ради . 
4. Контроль за виконанням ~ іі попасти на заступника МІського 

В ГОЛови Руденка В.В. :~o .. "'і О(/"* ~ 
lІІ<оliyIoчий обов'язки місько СІ' В ~ 

сеІСретар ради І.В.Сапожко 

ЗАТ .Jip08pOII8~.IIIJD7p. '811, #11_ 



Поданнв: 

Начальник 

відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Виконуюча обов'язки 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

eLd Т.Г.Полішук 

сі с.п. KoвpD!1 

Начальник загального відділу ~ HJIJI1!IIOI 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та КУльтурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

· · . • • 

ОООdlЗ 
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.. . . . . 

А.В. БуJI1C8 
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Додаток до рішення 
Броварської Micь~~ Р.!дИ 
ВjдJ5~~ 
Н!! t',,§j~4{ , 

Зміни до Міськ?ї програми по реконструкції та будівництву обє'ктів 
СОЦІального призначення на 2008 - 2009 роки 

з. Завдання ДО Міської програми 

ТІІС. ГРН. 

Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та 
будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої ... 
терИТОрll та культурно-виставкового комплексу з глядацькою залою 

на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари 
Мета: Забезпечення дозвілля молоді та культурного відпочинку 
мешканців міста 

Проектування, коригування робочого 
Планна 2009 проекту та будівництво Обсяг 

адміністративного будинку з фінансування рік 

благоустроєм прилеглої території та 
культурно-виставкового комплексу з 10171,52 1266,60 

глядацькою залою на 448 місць 
Показники виконання 
Загальна вартість 20894,00 
Освоєно на 01.01.2009 року 10722,48 
%OCBOЄНВJI 51.32% 
Початок робіт 4 кв. 2006 
ЗакіичеИИJI робіт 3 кв. 2009 

Завдання: Проектування та будівництво кладовища по вул. Кутузова 
в м. Бровари . 
Мета: Забезпечення соціальних потреб населенНJI МІста. 

Обсяг ПЛан на 2009 
Проектування та будівництво фінансування рік 

I<JIадовища по вул. Кутузова 4541,81 494,60 
.... 
~окаЗНJIКИ виконання 
~агальна вартість 10590,85 

J!CBOeHO на 01.01.2009 роКУ 6049,04 

~освоєнИJI 57,12% 
4 кв. 2005 ~aTOK робіт 

'- ЗatdнчеННЯРОбіТ 4 кв. 2009 



І'"" Завдання: Проектування та реконструкція плавального басейну 
Купава по вул. Шевченка, 1 О в м. Бровари 

13 Me~a: забезпече.ння належ~ої підготовки команд спортсменів 
нацІОНальних зБІРНИХ до ~Іжнародних змагань, Олімпіад та 
оздоровлення населення МІста 

Реконструкція плавального басейну Обсяг Планна 2009 

"Купава" фінансування рік 

17676,41 579, 70 
ПокаЗНI.КИ ВllконаНllЯ 

Загальна вартість 23371,20 
Освоєно на 01.0 1.2009 ~o~ 5694, 79 
% освоєння 24,37% 
Початок робіт 4 кв. 2004 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 

Завдання: Проектування та рекронструкція басейну "Воnна" в м. 

16 Бровари 
Мета: забезпечення належної фізичної підготовки учнів 
загальноосвітніх шкіЛ міста та оздо овnення населения міста 

Обсяг План на 2009 

Передпроектні та проектні роботи фінансування рік 
246,86 20,00 

ВИХОвуючий обов'язки міського 
сеКРетар ради 

390,00 
143,14 
36,67% 
1 кв. 2008 
4 кв. 2009 

І.Б.Сапожко 



110дання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 
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