
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Пр~ внесення змін до «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ ІУ житлового району м. Бровари І 
на 2008 - 2010 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 27.03.2008 р. N!! 682-35-05 

Ji 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 11.06.2009 N!! 290, згідно рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 22.11.2005 року N!! 526 «Про надання функцій 
замовника на виготовлення проектно-кошторисної документації інженерного 

забезпечення та проведення проектно-пошукових робіт IV житлового району м. 
Бровари», згідно з рішенням Броварської міської ради від 27 березня 2008 року 
Н! 682-35-05 «Про затвердження Міської програми по будівництву IV 
ЖИТJIОВОГО району м. Бровари на 2008 - 2010 роки», керуючись пунктом 22 
eтaтri 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 

в и рі ш ил а: 

1. Внести зміни до <<Міської програми по будівництву IV житлового 
району м. Бровари на 2008 - 201 О роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 27 березня 2008 року N!! 682-35-05 в розділі 
3 показниками, згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснюва~ 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. ... .. 

3. Відділу капітального будівництва Броварсько~ МІСЬКОІ ради.: 
3.1. забезпечити своєчасне виконання заходІВ Програми 13 залучеННJIМ 

підрJIДНИX організацій; .. 
3.2. звітувати про хід виконання Програми ЩОМІсячно управлІННЮ 

економіки Броварської міської р.ади. 
4. Контроль за виконанням а шення покласти на заступника 

• ~i-Q "іІ 

88Ко~сь~roroЛОВИРуденха:;~::,о ~~ ~ 
"е ·"JЦlЧИИ обов'язки Micь~ IИfI! І в С 
" ІСретар ради O-.:J,".ІЬ • • апожко 



Подання: 

Начальник 

відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

. 
Начальник управління економіки 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

__ .....:.-...,.;L--I,L-_с.П.КоВриra 

~( НJ.CaчeвID 
--~~~t--
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Додаток 
до рішення 

Бров!g.сько·· міської ради 
відJ~~ ot~ 
N!!#5t -or-IJ.Г 

Зміни до Міської програми по будівництву IV жилового району 
м. Бровари на 2008-2010 роки 

з. ЗавдaнНJI до Міської програми 

ТІІС. ГРН. 

Завданнв: Проектування та будівництво зовнішніх мереж 1 О кв для 
електропостачання IV -го жило вого району в м. Бровари Київської 
обл.(від ПС "Алюмінієва", "Металургійна" дО РП (ТП)-5) 
Мета: розбудува та модернізування інфрастрУІ<ТУРИ міста 

Проектування та будівництво Обсяг ІІлан на ІІлан на 
мережелектропостачанНJI фінансування 2009 рік 2010 рік 

IV -го жилового району 6480,50 6480,50 
Показники 
Загальна вартість 6480,50 
Освоєно на 01.01.2009 року 0,00 
%OCBOЄННJI 0,00% 
Початок робіт З кв. 2009 
ЗакіичеИНJI робіт 4 кв. 2009 

ВИІ(ОНУЮчий обов'язки Mi"']~~~~ 
\. І.В.СапоЖІСО сеКретар ради 



Подання: 

Начальник 
відділу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови В.В.Руденко 
~---+lьч----t~-
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