
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоlОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
.Про внесення змін до «Міської програми по 

БУДІВНИЦТВУ та peKO~CТPYKцiї магістральних ву;.;ьь 
загалЬНОМІСЬКОГО призначення 

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

l І 

. ~ОЗГПJlНУВ~И подання відділу капітального будівництва Броварської 
МІСЬКОI ради ВІД 05.10.2009 Н!! 453, згідно рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 27.01.2009 Н!! 57 «Про надання дозволу на 
будівництво, реконструкцію, реконструкцію з надбудовою, на кориryвання 
проектної документації», згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 
січня 2008 року за Н!! 593-32-05 «Про затвердження Міської програм •• по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008 - 2009 роки», керуючись пунктом 22 статП 26 Закону 
України «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 та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2009 роки», 

оо' ням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Nи 593-
затверджеНОl рlшен 
32-05 в розділі 3 показниками, згідно з додатком. '" 
. . Броварської міської ради ЗДІиснювати 

2. ФІНансовому управЛІННЮ них асигнувань в бюджеті міста 
фінансування Проrpами в ~e?Кax затвердже 
на відповідний бюджет~ии РІК. Б ької міської ради: 

3. Відділу капітального БУДІвництва роварс заходів Програми із залученням 
3.1. забезпечити своєчасне виконання 

підрядних організаціЙ; П ами щомісячно управлінню економіки 
3.2. звітувати про хід виконання рогр 

Броварської міської ради. . 11 покласти на заступника міського 
... цього РlшеННп 4. Контроль за виконаннЯ,... 1 

голови Руденка В.Б. ~ '#- 9 f 
Виконуючий обов'язки міськоГ 
секретар ради 

м. Бровари 

від -15: "Р. (), -
Н!! 1.г =1S- ~-pr: 

~O~-.=\IIII'" 

І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІП: 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Виконуюча обов'язки 

начальника управління економіки -
заступник начальника 

Виконуюча обов'язки 
начальника фінансового управління -
заступник начальника 

Начальник юридичного відділу 

_",,~Q#f!~~~~ __ М.М.ЖдаНО8СЬКИіі 

~1AY,Ii~-\\--- В.В. Руденко 

~ Т.Г.Поліщук 

~~/ Т.О.Сторожук 
/J 4 
,~~ 

___ C3/~::::.....-.....; ]І.Г.Лавер 

НаЧIIJIЬНИК загального відділу ~ - Н.І.Гнв1ЮК 
Голова комісіі з питань ' 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

. , . . ... 
, . 

,О 

• 1 ~ 

000364 

. 
• • •• - .', . ; /. 

.' 

,. . 

-~flН--- А.В. Булка 



Додаток 
до рішення 

Броварської міської радІ І 
від "~-'I(). О? Р Х!! ЦН-f!-ОГ 

Зміни до Міської Програми по будівництву та реконструкції магістральних 
вулнць загальноміського ПРlІзначення 

на 2008 -2009 роки 

З. Завдання до Міської програми 

ТІІС. грн. 

Завда111ІЯ: Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
районного значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) 

1 Мета: покращення транспортно-експлуатаційного стану 
автомобільної дороги та дорожньої інфраструктури по вул. 
В оззєднан ня 

Реконструкція магістральної 
вулиці 

ПОlсаЗllІllСl1 ВllКОllаlШИ 

Загальна вартість 

Освоєно на 01.01.2009 о 

% освоєного 
Початок обіт 

Закінчення обіт 

Обсяг 
ПЛан 2009 рік 

1027,7 

5095,488 
1677,90 
32,93 % 
4 кв. 2007 
4 кв. 2009 

ня та капітальний ремонт магістральної вулиці Завдання: ПроеКТУнВаачНення (вул Київська) в м. БроваРl1 (від вул. 8-го 
загалЬНОМІСЬКОГО з • 

10 Березня до вул. гагаРтріН~спортно_ексnnуатаціЙНОГО стану 
Мета: Покращення оо • а и 
автомобільної до оги та дО ОЖНЬОІІН Ппан 2009 ік 

Обсяг Міський бюджет 

Проектування та кап~:альни~ 
ремонт магістралЬНОl вулиЦІ 

фінансування 

ПокаЗНllКl1 ВllКОllаllllЯ 

Загальна вартість 

Освоєно на 01.01.2009 року 

% освоєння 3 
Початок обіт 4 
Закінчення обіт 

. ькоГО ГОЛОВІІ 
ВИКОНУІОЧИЙ обоВ'ЯЗКJot МІС 
секретар ради 

1920,00 1120, ОО 

І.В.Сапожко 



Подання: 

Начальник 

відділу капітального будівництва 

ПОГОД)lСЕНО: 

Заступник 

міського голови 

~ . . . 

N- М.М.ЖдановсЬllНli 
{/ 

_~~~~.--__ B_.B.PyдeHKO 
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БРОВАРСЬКА М . 
ІСЬІСА РАДА КJlіВСЬКОIОSЛAСТI 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОг IОРЩUI'швалрссв:07400 ". G О БУДІВНИЦТВА 
ФвКnlЧIІВ адрсса: 07400 '", ;'PoPBoвaP1'K' КI,івс.коі обnасті, вул. ГаrвріJш. І S 

2 ' . D ар", lІівсloКО- об • 
ТCn. ( 94) 5-32-49, тcn/фаКt S-21-37 І nа"I, в)'л .• fPYWCBC.KOro, 2 

код 22202690 

ВИКОНУIОЧОМУ обов'язки міс&кого 
голови - секретар.о ради 

Сапожку І.В. 

Про .ІІІІСС:СІІІІН "'IТDIlfIH 118 РО:JrЛR 
lenyraTIB БроварськаУ I\lіС!ькоУ р J 

() 6·/0. r1.AO..1 

ШаНОВНllП Ігорю ВаСIIЛЬ081IЧУ! 

Відповідно до пункту 22 етапі 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в У країні прошу включити в додаткові питанНJl порядку 
денного Броварської міської ради Київської області питанНJl: 

1. «Про внесення змін до «Міської ПРОГРUI\IІІ по будіВIIIIЦТ8У та 
реконструкціі магістраЛЬИllХ ВУЛlIЦЬ зuгалы�оаlіськогоo ПРl1311uчеllНR на 

2008 - 2009 роки)). 

3 повагою, 
ИачаЛЬНllК відділу 

В'ІІ. Туранська Г.Б. 
Тел. 5-21-37 

М.М.ЖдаIIОВСЬКIIЙ 
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