БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г
Про внесення змін до «Міської програми по
будівництву та реконструкції інженерних мереж
на 2008 - 2009 РОКИ), затвердженої рішенням
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Nп 592-32-05
Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської
міської ради від 15.01.2009 Н!! 343, згідно з рішенням Броварської міської ради
від 14 січня 2008 року за Н!! 592-32-05 «Про затвердження Міської програми по
будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки»,
керуючись пунктом 22 cTaтri 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 ш 11 Л а:

Затвердити зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), затвердженої
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н! 592-32-05
доповнивши розділ 3 показниками, згідно з додатком.
Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті

1.

2.

3.

міста на відповідний бюджетний рік.
Відділу капітального будівництва Броварської міськоі ради:
3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученням
підрядних організацій;

3.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно упрaвnінНlО
економіки Броварської міської paд~ = ~
Контроль за виконанням цьоtO~РlшеlПfll~ :покласти на заступника
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І.В.Сапожко

110ДDIІІIЯ:

ЗаСТУПНllК начanЬНJ1ка
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відділу капітanьного БУДІвництва

_ _....:=:~-н--__л.l.грltцеtlКо

ПОГОД)lСЕНО:

Заступник

міського голови

-L.~"""'~i-- В.8. Руденко

НачалЬНlfК управлінНJI економіки

_ _.a.uo:.-+_ _ Н.І.Саченко

Начальник фінансового управnінНJt

~ СЛ Ковриra
,

Начальник юридичного відділу

r

Q1;г.лавер

Начальник загального відділу
Гопова комісії 3 питань
соціально-економічного
та КУЛЬтурного розвитку,

бюджету, фінансів та цін
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А.В. Булка

Додаток
до рішеННJI

Броварської міської ради

від

!f).OI.09

рN'l1t~9-61-ог

Зміни до ~iCЬKOЇ програми по будівництву та реконструкції
Інженерних мереж на 2008

- 2009роки

3. ЗавданНJI до Міської програми
тис. грн.

ЗавдаllllП: ПроектуваННJI та будівництво водовідводу дощових та тал}.х
вод по масиву "О~олонь" в м. Бровари (1 черга)

Мета: осушеННJI територій та водовідведеННJI дощових та талих вод з

2

території підтоплених житлових районів та земель

сільськогосподарського призначенНJI західної та південно-західної

частини міста Бровари
ОБСJlГ
фінансуваННJI

ПроектуваННJI та будівництво

водовідводу дощових та талих вод по
масиву "Оболонь"

3722,89

Пnан на 2009
рік

10,00

ПокаЗ1111К11 ВllконаllllП

Загальна вартість
Освоєно на

7102,09
3379,2
47,58%
1 кв. 2006
4 кв. 2009

01.01.2009 року

% освоєння
Початок робіт

Закінчення робіт

7 Завдання: ПроектуванНJI та будівництво газопроводу до церкви .парафії
СВJlTOГO Апостола І. єBaнгenl·cтa Іоанна Богослова по вул. ЧеРНЯХІВСЬКОГО в

м.
Бровари
чої грУПИ населення міста
Мета: забезпечення газопостачанням спожив
ОБСJlГ

.

Проектні роботи та БУДІВНИЦТВО
газопроводу

фінансування

Пnан на 2009

рік

L-----6~4~,6~4+-----~6~4,~64~
ПокаЗ1111К11 ВllконаllНП
Загальна вартість
Освоєно на 01.01.2009 РОкУ

% освоєння

...

Закінчення робіт

227,42
162,78
71.60%
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І.В.Сапожко

ПОДОІІІІП:

ЗПСТУПIIJІК Ilпчалыllкаa
відділу капітального будіВlfliЦТВП

_ _--F-_~"'---л.l. Гриценко

ПОГОДЖЕНО:
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В.В. Руденко

