
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г... Про внесення змін дО 
«МІСЬКОІ програми по будівництву ІУ житлового райо~ 
м. Бровари на 2008 - 20 І О роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 27.03.2008 р. N!! 682-35-05 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 11.11.2009 N!! 536, згідно рішення Броварської міської ради від 
27 березня 2008 року N!! 682-35-05 «Про затвердження Міської програми по 
будівництву ІУ житлового району м. Бровари на 2008 - 2010 роки», керуючись 
пунктом 22 статті 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 ІУ 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 зді~с~ювати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджетІ МІста на 
відповідний бюджетний рік. 
3. Відділу капітального будівництва Броварськ~ї міської ради:. 
3.1. забезпечити своєчасне виконання захОДІВ Програми ІЗ залученням 

підрядних організацій; ." 
3.2. звітувати про хід виконання Програми ЩОМІСЯЧНО управЛІННЮ еКОНОМІКИ 

Броварської міської ради. . 
4. Контроль за виконанням цього рішення. a~ на заступника МІСЬКОГО 

голови Руденка В.В. 'J ~ о " ~ ~~ 
()
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ВИКонуючий обов'язки міського голов 
секретар ради 

м.Бровари 
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Н!! 'и !г- -н: or 
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І.В.Сапожко 



ПОД81111Я: 

ВИКОНУ10ча обов' язки 
начальника відділу -
заступник начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського го~ови 

Виконуюча обов' язки 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

Начальник фінансо~ого управління 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки 
начальника загального відділу
головний спеціаліст 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку,' 

бюджету, фінансів та цін 

-.-......*Т-+--- В.В. Руденко 

_~Q~IJ4l---..,;. __ Т.Г.Поліщук 

dJ 
_----ІL#-~....к..--с.П.КоВрига 

c.~' с:;, 
І.Г.Лавер 

--~~.;;:::::..-

л.м.Шило 
-~'-------

---f+UFf---
А.В. Булка 
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Додаток 
до рішення 
Броварської міської ради 

від '" дI~ .tAP, • Н!! І J!Н- к-ец-

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

З. Завдання до Міської програми 

Тllе. ГРІІ. 

3аВДDИIIЯ: Проектування та будівництво зовнішніх кабельних мереж 
1 О кв для електропостачання ІУ-го жилового району (від ПС 
"Алюмінієва", "Металургійна" дО РП (ТП)-5) в м. Бровари Київської обл. 
n черга. 
Мета: розбудува та модернізування інфраСl}J,)'АЇУVИ міста 
Проектування та будівництво Обсяг План на План на 
мереж електропостачання фінансування 2009 рік 2010 рік 

IV -го жило вого району 5283,648 2661,554 
ПокаЗИllКl1 
Загальна вартість 5283,648 
Освоєно на 01.01.2009 року 0,00 
% освоєння 0,00% 
Початок робіт 3 кв. 2009 
Закінчення робіт ~4~110~ 
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ВlПСОнуючиіі обов' язки мiCЬKO~O ІІ!.:..--) .:' f~ . 
І.В.Сапожко 

СОІСретар ради ~" '''' ',J§"t \.-
V 



Пода111ІЯ: 

ВИКОНУlоча обов'язки 
начanьника відділу -
заступник начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

__ ~-:Н'-_~Л.l.Гриценко 

І 

І 

, 

-f---4--\-.u-- В.В. Руденко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Юflвськоl ОIiЛАСТІ 

1OpI~~~!! ~~H~ГO БУДІВНИЦТВА 
Фаml'IІ'В ерсса' 07400 'м і; р ар", K~IIOCЬKoi області, вуn. Гаrиріна, 15 
тел. (294) 5-32-49 __ 'ф' .' рооар", Кшвськоі обпасті, оуп .. Груwевськоro, 2 

,ТlОІи ІКС 5-21-37 КОД 22202690 

Від f.f:.(!.:.eP.. ... Н2 ................ .. 

Про 81111eCCIIII. OIIТDIIII. ІІа черroву 
сесІю 1іроварськоі ~IICЬKoi радll 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ШаllОВНllїІ ІГОРІО 8аСIIЛЬОВIIЧУ! 

Відповідно до пункту 22 cTaтri 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні прошу ВКJlючити до порядку денного Броварської 
міськоі ради Київської області питання: 
1. <dIpo внесен ни змін до «Міської програМIІ по будіВllllЦТВУ та 

реконструкціі об'єктів соціалы�огоo ПРllзначеllНИ на 2008 - 2009 РОКІІ»; 
2. <dIpo внесення змін до «Міської програМl1 по будіВНllЦТВУ IV ЖІІТЛОВОГО 

району м. БроваРl1 на 2008-2010 РОКІІ»; 

3повагою , 
В.О. начаЛЬНІІка відділу 

~1Uc, ТуРаlІСЬка Г .5. 
еа.5-21-37 

Л.І.ГРllценко 
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