
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІ" . 
вськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя /JCffi. 

Г. _ Про внесення змін до , 
«МІСЬКОІ програми по будівництву IV житлового району 
м. Бровари на 2008 - 2010 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 27.03.2008 р. N!! 682-35-05 

РОЗГЛJIнувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
.Ііської ради від 18.08.2009 N!! 390 згідно рішення Броварської міської ради від 
27 березня 2008 року N! 682-35-05 «Про затвердження Міської програми по 
будівництву IV житлового району м. Бровари на 2008 - 2010 роки», керуючись 
пунктом 22 cтaтri 26 Закону У країни «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: 

1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву IV житлового району 
м. Бровари на 2008 - 2010 роки», затвердженої рішенням Броварської 
міської ради від 27 березня 2008 року N!! 682-35-05 в розділі 3 показниками, 
згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійс~~ати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті МІСта 
на відповідний бюджетний рік. оо' оо • 

3. Binninv капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради .. 
.,.."...... .. J • ПрограмИ'1З залученням 3.1. забезпечити своєчасне виконання захОДІВ 

підрядних організацій; .., 
3 2 • . ания Програми ЩОМІСЯЧНО управлІННЮ еКОНОМІКИ . . ЗВІтувати про ХІд викон . 

Б ..... • 
роварськО1 МІСЬКОІ ради.. на заступника міського 

4. Контроль за виконанням цього РІшення ~ 'І. ра,,, 
Голови Руденка В.В. 

ВИКОНУЮЧИЙ обов'язки міського голови 
секретар ради 

І.В.Сапожко 



• 

Пода111ІЯ: 

Виконуюча обов'язКИ 
начальника відділу -
заступник начальника відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Виконуюча обов'язки 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

_~w--р~ __ Л.J.ГрицеНJ\О 

~~~Ic---- В.В. Руденко 

_-,Й1~/~V __ Т.Г.ПОЛіЩУК 

Начальник фінансового управління с.п. Коврига 

Виконуюча обов' язки 

начальиикаюридичноговідділу- ~/ ~ . 
roповний спеціаліст c;;J~. :.Б.Баба-Міp:lOЄВll 

Виконуюча обов'язки 
начальника загального відділу -
голов~ спеціаліст 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фіllансів та цін 

J. .М.Шиnо 

--~J...PI-- А.В. Булка 

~OO~87 
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Додаток 
до рішення 

Броварської Mic~~! ради 
від ./i'd~/t/~P дl~ 
N!IIIU,l'~ І 

Зміни до Міської програми по будівництву IV жилового району 
м. Бровари на 2008-2010 роки 

3. Завдання до Міської програми . 
ТІІС. ГРІ •• 

Завдання: Проектування та будівництво зовнішніх мереж 1 О кв для 
електропостачання lV-ro жилового району в м. Бр,овари Київської 
обл.(від ПС "Алюмінієва", "Металургійна" дО РП (ТП)-5) 
Мета: розбудува та модернізування інфраСТРУМ'у}lИ міста 
Проектування та будівництво Обсяг План на План на 
мереж електропостачання фінансування 2009 рік 2010 рік 

lV-ro жилового району 6480,50 2661,555 
ПокаЗН.IКИ 

Загальна Ba~тiCTЬ 6480,50 
Освоєно на 01.01.2009 року 0,00 
%OCBOЄННJI 0,00% 
Початок робіт З кв. 2009 
Закінчення робіт 2 кв. 2010 

Вихонуючий обов'язки міського 
секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДВІІІІЯ: 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

~ ---..:......----.М.М.ЖдаНОВсь~1Іі 

'd-~~\---н-- В.В. Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КJ.Jпськоl ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУ 
IOPIlJll1111la аllреса: 07400, М. G ова 11 _ . ДІВНИЦТВА 
Фаmlчна IІІреса: 07400, М. Бр:ваРI~ к ~liBCЬK.o' обла~I, вул. rarapifla, 15 
тм. (294) 5-32-49, тenlфакс 5-21-37' ІІІВСЬКОІ облаСТІ. вул •• ГрушеВСLКОГО, 2 

Від .(~'. (?~ ~H!! . Р-.@. ......... . 
На Н!! ••••••••••••••••.•• Від ........................ . 

ПРО 811I1е&:еl.,.Я ПI.Т8НI.R •• а чергову 
=110 5ровар&:IоКО' ".I&:lокоі РЦІ' 

код 22202690 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ШаНОВНІІіі Ігорю ВаСIIЛЬОВІIЧУ! 

J Відповідно до пункту 22 стапі 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні прошу включити в додаткові питaRНJI засіданНJI 

Броварської міської ради Київської області питанНJI: 
«Про внесенни змін до «Міської програМl1 по будіВНІJЦТВУ IV ЖІІТЛОВОГО 
району м. Бровари на 2008 - 2010 РОКІІ». 

Зповагою , 
заСТУПНllК начальника відділу 

~~ ТуРІІІСЬка Г.В. 
~1.S·21·З7 

Л.І.ГР'Jценко 
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