
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
~po внесення змін до «Міської· програми по 

буДІВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж І 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 592-32-05 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 10.08.2009 Н!! 379, 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 статті 26 Закону У країни «Про місцеве самоврядування 
в Украіні», 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: 

1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), затвердженої 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 592-32-05 
доповнивши розділ 3 показниками, згідно ~ ДOД~TKO~: ... 

2. Фінансовому управлінню БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ЗДlис~~ати 
фінансуванНJJ Програми в межах затверджених асигнувань в бюджетІ МІста 

. на відповідний бюджетний рік. ..... . 
3. Відділу капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. 

3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученням 
підрядних організацій; ... 

3 2 • • програми ЩОМІСЯЧНО упраВЛІННЮ еКОНОМІКИ . . ЗВІтувати про ХІд виконання 
Броварської міськоі ради. . покласти на заступиика міського 

4. Контроль за виконанняМ цього РІшення 
ГОлови Руденка В.В. 

І.В.СапожІСО 

I~ 



llодаИIIИ: 

Виконуюча обов 'язки 

начальника відділу -
заступник начальника відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Виконуюча обов'язки 
начальника управліиия економіки -
заступник начальника 

Начальник фінансового управліиия 

Виконуюча обов' язки 
начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст 

Виконуюча обов' JlЗКИ 
начальника загального відділу

головний спеціаліст 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

І ': r, і\ і'і '!) ~ 
( .. '-і" ..:iJiJ 

__ ~---#.r-__ Л.І.Гриценко 

~~~~+-т-- В.В. Руденко 

_~~""r ___ Т.Г.Полjщук 

_~=-,t~ __ с.П. Коврига 

А.В.Баба-Мірзоєва 
~~~~~...-..; 

А· ~ ff.М.ШилО 

----виoНrrl--- А.В. Булка 



Додаток 

до рішення 

Бров~рської міської ради 
Biд./~ ,,;. ~ Н!! a![)-6(fг/)Г 

Зміни до lv!iChKOЇ програми по будівництву та реконструкції 
Інженерних мереж на 2008 - 2009роки 

3. Завдання до Міської Програми 

тис. грн. 

Завдання: ПроектуванНJI та будівництво водовідводу дощових та талих 
вод по 1 О мікрорайону в м. Бровари. І-ша черга. Ділянка від вул. 

2 Возз'єднання до вул. Осипова 

Мета: осушенНJI територій та водовідведення дощових та талих вод з 
території підтоплених районів міста Бровари 

Проектування та будівництво 
водовідводу дощових та талих вод по 1 О 

Обсяг 
фінансуванНJI 

!Ілан на 2009 
рік 

мікрорайону ~4-4-6-1 '-9-8--4-------1 

Показники виконання 

Загальна вартість 6014,40 
Освоєно на 01.01.2009 року 1552,42 
%OCBOЄННJI 25,81 % 
Початок робіт 2 кв. 2007 
3акінчеННJI робіт 4 кв. 2009 

Виконуючий обовязки міського голо 

секретар ради 
І.В.Сапожко 



----fW\_ ••••••• 

Виконуюча обов'язки 
начальника відділу -
заступник начальника відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови ~+--V=~-+--- В.В. Руденко 

БРОВ 

г 
. 

СІЛЬ 

мі( 

Розглянувши : 
ради від 10.08.2009 
28.05.2009 року Н!! 
«Про місцеве само 
roмicii з питань СІ 
фіваисів та цін, БРОІ 

І. Внести зміни до 
1tpIIТopii міста Бро) 
-enrr-e .. . 
05 в r'~. ~Ol рlшеm 
2. фРОЗдu1.1 IV Показ 
IJPO таксовому YIIP~ 
'&о !Рами в межах 
-~~ . ] ''-np-''~И РІК. 
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