БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвськоІ ОБЛАСТІ
РІШЕННя

г
Про внесе~ня змін до рішення Броварської міської радиІ

Нп 1123-~3-05 вІД 28.05.2009 «Про затвердження Програми захисту
С1Л~ськогосподарських угідь та земель на території

МІста Бровари Київської області від підтоплення
в

2009-2015 роках»

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської
ради від 15.07.2009 р. N!! 343, відповідно до рішення Броварської міської ради від

28.05.2009

року

N!! 1123-63-05,

керуючись пунктом

22

cтaтri

26

Закону України

<<Про місцеве самоврядування в Україні», врахОВУ10ЧИ 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:

1. Внести зміни до «Проrpами захисту сільськогосподарських угідь та земель на
території міста Бровари Київської області від підтоплення в 2009-2015 роках»,
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 28.05.2009 року N!! 1123-6305 в розділі IV 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. Пункт 3, 4 рішення Броварської міської ради від 28.05.2009 року N!! 1123-63-05
ВИЮJасти в новій редакції:

оо,

оо

3.1. «3. Управлінню житлово-комунального госпо~а~ства" БРОВ~РСЬКОІ МІСЬКОІ
ради та відділу капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради.

3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Проrpами;
.
3.2. звітувати про хід виконання Проrpами ЩОМІСЯЧНО УправлlННIО
економіки Броварської MiCЬKOЇ~
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3.2. «4. Контроль за виконанняМ цього ' [e~: POК:n3
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ПОДІІІІІЯ:

ЗоСТУПНllК наЧDJIЬНІІка

відділу капіТВnЬНОro будівництва

погОДЖЕНО:

~'-f.А---f-/- В.В. Руденко

ЗаСТУПНIІК
міського гоnови

ЗаС1')'ІІНItК
міського гоnови

Начальник упрввniннJI економіки

Начальник фінансового упрaвnінНJI

~r Н.І.Саченко

qf С.П. коврnra
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Начальник юридичного відділу
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~І.г.лавер

На'I8JIЬНИКзaraльноro відділу ~~ н.rrиаткпс
Гопова комісії з питань
соцівnьно-еКОНОМічного
тв купьтурн~го розвитку,
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А.В. Булка

Додаток

дорішенни

Броварької міської ради

BїдГfll»'. ~ N!!zиtt;~?~7

Зміни до Програми захисту

сільськогосподарських угідь та земель на території
міста Бровари Киівської області від підтоплення в 2009-2015 роках

IV. Завдання Програми
ТІІС. грн.

4

3аВДВIIІІИ: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" в м. БроваРIІ
(І черга)
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етв: осушення теРИТОРІИ та ВОДОВІдведення дощових та талих вод з терИТОрll шдтоnлених ЖИТЛОВІІХ ра.IОНIВ та

земель сільськогосподарськоro призначення західної та південно-західної частини міста Бровари
Проектування та будівництво
водовідводу дощових та
талих вод по масиву

"Оболонь"

Обсяг
фінансування

3722,89

2010

2009 рік

2011

рік

620,00

320,00

320,00

рік

2012

2013

рік

рік

620,00

620,00

ПОКВЗІІІІКІІ ВПКОІІВІІІІИ

Загальна вартість
Освоєно на

01.01.2009 року

% освоєння
Початок робіт
Закінчення робіт

7102,09
3379,2
47,58%
1 кв. 2006
2015
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ВИКОН}'Іочий оБОВЯЗКIі міського ГОЛОВIі
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І.В.Сапожко

2014 рік
620,00

2015
рік

602,89

ПОДОШІЯ:

ЗаСТУПНJIК наЧOJIЬНJ1К8

відділу капітального БУДЇВНJщтва

----J-r--,..7''---л.І.грицеНl\О

ПОГОДЖЕНО:

ЗаСТУПНJfК
міського голови
---'rr-t---t-.--_

В.В. Руденко

БРОВАРСЬКА ~IICIIКA РАДА IСIІЇВСLl(ОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
IОРII,,"'ша а.ареса: 07400, .1. Gpoaapl', Кllїас ....-оїоБJlасті, пуп. rarapilll, 15
Фа",,"'ша IUIреса: 07400, ••. Gpo8apl1. КlІївс .. коі 06nасті, ауn .. rpyweac"Koro,
тел. (294) 5-32-49, тел/факс 5-21-37
код 22202690
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Від .~!:: .t?(: ~.H~ .. ~(~.......... .
На Н!! •.•.•.•.•.......... Від................... ..
Виконуючому обов'ЯЗКIІ міського
ГОЛОВИ

-

секретарю рад.1

Сопожку І.В.

ШОllОВllllіі ІГОРІО ВОСІІЛЬОВІІЧУ!

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні прошу включити до порядку денного Броварської
міської ради Київської області питання:

1. «Про ВllесеllllЯ Зl\lіll до «Міської ПРОГРОI\III по будіВllllЦТВУ та
peKOllCTPYKQiї об'єктів соціолыогоo ПрIIЗIIО&IСIIIIЯ 110 2008 - 2009 РОКІІ»;

2. «Про ВllеССНlIЯ 31\Ііll до «Міської ПРОГРОI\III по будіВlІІlЦТВУ ІУ ЖІІТЛОВОГО
роііону 1\1. БРОВОРІІ 110 2008-2010 РОКІ!»;
З. «Про ВllеССНllЯ зміll до «Міської ПРОГРОI\III ПО будіВIШЦТВУ то
peKOllCTPYKQii іllжеllеРllllХ I\lереж 110 2008 - 2009 РОКІІ»;
4. «Про ВІІСССІІІІЯ Зl\lіll дО «ПРОГРОJШІ ЗПХІІСТУ сіЛЬСЬКОГОСПОДОРСЬКllХ угідь
то зе1\ІСЛЬ 110 теРllторії l\Іісто БРОВОрl1 КІІЇВСЬКОЇ облості від підтоплеJIIIЯ
в

2009-2015 POICOX»

З повагою,

IIо&fолыІІкK відділу

ВІІІС. TypaIIC""1I r.G.
Тм.5-21-37

М.М.ЖдОIIОВСЬКllіі

