
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до «Міської програми І 
по будівництву та реконструкції об'єктів соціального 

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

Розглянувши клопотання начальника відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради від 15.07.2009 Н!! 343, згідно з рішенням Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за Н!! 591-32-05 «Про затвердження міської 
програми по будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 
2008-2009 роки», керуючись пунктом 22 статП 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 11 Р і w 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. Не 591-32-05 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 Броварської міської ради: 
3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Проrpами із залученням 

підрядних організацій; ... 
3.2. звітувати про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО управЛІННЮ еКОНОМlІ(И 

Броварської міської ради . . 
4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника МІСЬКОГО 
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ВИКОнуІочий обов'язки міського го 
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І.В.Сапожко 



ПОДІІІ"'Я: 

ЗоСТУПIШК ноЧOnЬНllКО • 
відділу копіТOnЬНОro БУД1ВН1ЩТВD 

пОГОДЖЕНО: 

ЗОСТУПНlfК 
міського ГОnОВI! 

НачanЬНllК управnіННJI економіки 

Начanьник фінансового ynравnїННJI 

Начальник юридичного відділу 

_---r+----1rт---л.l.грJfцеIfI\О 

----:h4---t--- В.В. Руденко 

__ ~ __ ~+-,/'_Н.І.саченко 

__ --..І,.......,,~-с.П. Коврига 

начllllыlиx81'IIJIьиого ~ 
Гоnова комісії з питань 

Н.І.ГнатюК 

соціanr.но-економічного 
та КYnЬТYPH~ГO розвитку, 
бюджету, фІнансів та цін 

OOO~20 

--,,,шI'М-- А.В. Булка 
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Додаток до рішення 
Броварської міської ради 
від 30. 01. /'()О IJ. . 
Н!! {"Т- S 1- fJГ 

Зміни до Міської програми по реконструкції та будівництву обє·ктів 
соціального призначення на 2008 - 2009 роки 

3. Завдання до Міської програми 
ТІІС. Г 11. 

3ВDДВIIІІП: Проектування, коригування робочого проекту та 
будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої 
території та культурно-виставковим комплексом з ГЛJIдаЦЬКОIО залою 
на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари 
Метв: Забезпечення дозвілля молоді та культурного відпочинку 
мешканців міста 
Проектування, коригування робочого 

проекту та будівництво Обсяг План на 2009 
адміністративного будинку з фінансування рік 

благоустроєм прилеглої території та 

культурно-виставковим комплексом з 10171,52 1066,60 
ГЛJIдацЬКОIО залою на 448 місць 

ПОКВЗНІІКІІ ВІІКОНВІІНП 

Загальна ва тість 20894,00 

Освоєно на 01.01.2009 о 10722,48 

3 кв. 2009 

51.32% % освоєння 
4 кв. 2006 Початок обіт 

обіт 
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ВиконylОЧИЙ обов'язки міс 
секретар ради 

І.В.Сапожко 



110ДDIIIIП: 

Заступник начальника 
віддіnу капітального будівництва 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського гоnови 

__ ----.:~~~-_л.l.грJfцеН"о 

~~~--+-- В.В. Руденко 
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