
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївська! ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
. Про внесення змін до «Програми захисту І 
СJЛ~ськогосподарських угідь та земель на території 

МІста Бровари Київської області від підтоплення 
в 2009-2015 роках» 

20 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської міської 
ради від 10.08.2009 р. N!! 379, відповідно до рішення Броварської міської ради від 
28.05.2009 року N!! 1123-63-05, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону Україн .. 
«Про місцеве самоврядування в Україні», врахОВУ1Очи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бlОДЖету, 

фінансів та цін, Броварська міська рада 

в 11 Р і ш 11 JI а: 

1. Внести зміни до «Програми захисту сільськогосподарських угідь та земель на 
території міста Бровари Київської області від підтоплення в 2009-2015 роках». 
затвердженої рішенНJIМ Броварської міської ради від 28.05.2009 року N!! 1123-63-
OS в розділі IV показниками. згідно з додатком. 
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінансування 
.Програми в межах затверджених асигиувань в бюджеті міста на відповідний 
бюджетний рік. 
3. Vnpавлiиmo житлово-комунального господарства Броварської міської ради та 
Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 

3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми; . 
3.2. звітувати про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО УпраВЛІННЮ 

економіки Броварської міської ради . 
4 I(OIМ'nn цЬОГО рішенЮІ покласти На заступника МІСЬКОГО 
. • •• !""nь за виконанням Р к В В 
toпови Голубовського Г .П. та заступника міського голови уден а . . 

ВllkОRyючий обов' язки міського голов 
секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОД81111Я: 

ВИКОНYlоча обов'язки 
начальника відділу -
заступник начальника відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Заступник 

міського голови 

Виконуюча обов'язки 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов'язки 
начальника ЮРИДИЧНого відділу
головний спеціаліст 

Виконуюча обов'язки 
начальника загального відділу _ 
головний спеціаліст 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурн~го розвитку~ 
бюджету, фІНансів та цін 

COOd85 

...,....+--f+'I~~- В.В. Руденко 

ї 

~ Т.Г.Поліщух 

с.п. КОВрlfl1 
--~~~-

~.В.Баба. 

Л. iUut .м.IJlИЛО 

А.В. БУЛІС8 
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Додаток 

до рішеllНJl 
Броварької міської ради 
від ~.;t'. &R ~~ К!! l'огr:rV'-r t:P-о.r-,. 

IV. ЗавданlDl Проrpами 

Зміни до Програми захисту 

сільськогосподарських угідь та земель на територіі 
міста Бровари Київської області від підтоплеННJI в 2009-2015 роках 

тис. грн. 

ЗавдаlIПЯ: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 1 О мікрорайону в м. Бровари. І-ша 
черга: ділянка від вул. Возз'єднання до вул. Осипова 
Мета: осушеННJ1 територій та BoдoBЇдвeдeHНJI дощових та талих вод З території підтоплених районів міста Бровари 

Проектування та будівництво Обсяг 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
водовідводу дощових та фінансуванНJI 

талих вод по 10 мікрорайону 
4461,98 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 561,98 

ПокаЗllllКlI ВІІКОНВІІІІЯ 

Загальна вартість 6014,40 
Освоєно на 01.01.2009 року 1552,42 
% OCBOЄННJI 25,81% 
Початок робіт 2 кв. 2007 #; ~ tI.~ rfra /~ "-
ЗакінчеННJI робіт 2015 ({~. ~~,o =~ 

Виконуючий обоВJl3КИ міського голови -
:5, ~'IJ/'~ ~ 
~~~fJ секретар ради 

V'-1~~ а І.В.Сапожко 
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ІІОДВІІІІІІ. 

Виконуюча обов'язки 
начальника відділу -
заступник начальника відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Заступник 
міського голови 

-~~--F---_Л.l.ГРJfцеНJ<О 
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---\-~'*":-+ __ В.В. Руденко 

rJILWl~~z:.--, .п.г олубовсьrafЙ 
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