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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСhКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
.Про внесення змін до «Міської програми по 

БУДІВНИЦТВУ та реконструкції магістральних вулиц~ 
загальноміського призначення 

на 2008 - 2009 РОКИ»), затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 593-32-05 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради від 10.08.2009 N!! 379, від 26.08.2009 Н!! 398, згідно з рішенням Броварської 
rttіської ради від 14 січня 2008 року за Н!! 593-32-05 «Про затвердження Міської 
програми по будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008 - 2009 роки», на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 19.08.2009 року Н!! 985-р «Про виділення коштів Стабілізаційного 
фонду ДЛJI завершення у 2009 році реконструкції вулиці районного значення 
Олімпійської в м. Броварвх», керуючись пунктом 22 стапі 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Українї)), враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питавь соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Внести зміни до «Міської програми по буд~'Вництву та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначе~ня на 2008 - 2009 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради вІД 14.01.2008 р. N!! 593-32-05 
в розділі 3 показниками, згідно з додатко.м... '" . 

2. ФІ·Нан ·нию Броварської МІСЬКОІ ради ЗДІиснювати фІнансування 
совому упрВВЛl .. . ідний 

Проrpами в межах затверджених асигнувань в fiюджen МІста на ВІДПОВ 

бюджетний рік. ... .. И' 
3. Відділу капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОI рад . . 
3.1. забезпечити своєчасне Виконання заходів Програми 13 залученням ПІдрядних 

орга· .... Н1ЗаЦ1И; о управлінню економіки 
3.2. звітувати про хід виконання Прогр ~ It 

Бро ..... * 'O~ 4 ваРСЬКОl МІСЬКОI ради. . .. ~О"'''_ООПIOR 
. Контроль за виконанням цього рІ ЩІ .... 

"s 
ГОпови Руденка В.В. a.~ 

Вlfl(ОliyJочий обов' ЯЗКИ міськоГо голови - ~, 
~elCpeтap ради о І .' u ~ о-

~ 
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заступника міського 

І.В.Сапожко 

. ;1.: '. :. . 
•• • 



ПОДВІІІІП: 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Виконуюча обов'язки 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов'язки 
начальника юридичного відділу

головний сцеціаліст 

Виконуюча обов'ики 
начальника загального відділу

головний спеціаліст 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвиТку, 
бюджету, фінансів та цін 

. OOO~'13 

4\~~"-W'--+---W--- В.В. Руденко 

_---:.ІІІіА!?:::;..:....+-__ Т.Г.Поліщук 

d е.п. Коврига 

А.В.Баба-Мірзоєва 
~-,fr,:"-';'~-~ 

J ~/1LМ.ШилО 

--~~IН--
А.В. Булка 



Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 
Biд<~~,P ~()O'y Р 
н!!а ~6~{)i: 

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції магістральних 
вулиць загальноміського призначення 

на 2008 -2009 роки 

З. ЗавданНJI до Міської програми 

тис. грн. 

Завданнв: ПроеКтуванНJI, коригування та peKOHCТPYKЦЇJI вулиці районного 
значенНJI (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської обл 

2 Мета: підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності 
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом по вулиці 
Олімпійська 

Обсяг 
Реконструкція вулиці районного фінансування 

значенНJI 

ПОКD3ВИКII Вllковавнв 

Загальна ва тість 
Освоєно на 01.01.2009 о 
% OCBOЄННJI 
Початок обіт 
ЗакіичеВНJI обіт 

Виконуючий обовязки міського 

секретар ради 

2737,138 

4021,901 
1284,763 
31,94% 
4 кв. 2007 
4 

ІІлан 2009 рік 

Місцевий 
бюджет 

321,603 

Державний 

бюджет 

2415,535 



Пода.IIIЯ: 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

~~~-~ _____ м.м.ждаНОВСЬI\JJn 

Ub,N"t----1I--- В.В. Руденко 



БРООАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА ((1110 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО дmНИЦТВА 
IОРIШllllllа аареса: 07400, М. БроваРІІ, Кllївс"коіобnа і ул rarapillD, 15 
Фа ... -п(;~~а) ~i;~~: 07400, м. Бровар .. , Кllівс"коі області, ~yn .• Гр>'шсось"оro, 2 
тм. - -.9, тел/факс 5-21-37 код 22202690 

Від ,t-f!: I/f. .. ,1!9... . .Н!! oo.;!.~.?. оо оо оо оо. 
На Н! •.....••...•....... Від ...••..•................. 

~r()ИМ L~l!/ 
7J~-.~1' 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапозску 1.8. 

~I . 
Про DllllceellllR ПІІТDІІІІR 118 'Іерга 
eeellO вровареысіi Аllеысіi paall {І.О/·О} 

ШаНОВНIІЙ ІГОРІО 8аСIIЛЬОВIIЧУ! 

Відповідно до пункту 22 cTaтri 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні прошу включити до порядку денного Броварської 

Miclf<oї ради Київської області питання: 
1. V«Про внесення змін до «місы�оїї програl\1І1 по будіВllІІЦТВУ та 
реконструкції магістраЛЬНllХ ВУЛІІЦЬ загалы�оl\lіськогоo ПРllЗllачеllllЯ ІІа 

2998 - 2009 РОКІІ»; 
2.V «Про внесеНllЯ змін до «МісЬІСОЇ програl\111 по будіВНllЦТВУ та 
peКjJHcТPYKцii інженеРНllХ мереж на 2008 - 2009 РОКІІ); 
3'V<dlpo внесення змін до «ПрограМII заХI.~СТУ С~ЛЬСЬКО~ОС~ОД~РСЬКІІХ угідь 
та земель на TepllTopiї ".іста БроваРl1 КІІІВСЬКОІ облаСТІ ВЩ ПІДТОПЛСІІІІЯ В 
2009-2015 роках». 

з повагоlO, 
заСТУПНllК начаЛЬНІІК відділу 

ВIIКо TYPOIICLICВ Г.Б. 
Тcn.5-21-37 

Л.І.ГРllцеIIКО 
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~роВарсьКиі 
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