
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г .Про внесення змін до «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції магістральних вулиЦь} 

загальноміського призначення 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 593 .. 32 .. 05 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 19.11.2009 Н!! 556, згідно рішення виконавчого комітету 
Броварської міської ради від 27.01.2Q09 Н!! 57 «Про надання дозволу на 
будівництво, реконструкцію, реконструкцію з надбудовою, на коригування 
проектної документації», згідно з рішенням Броварської міської ради від 14 
січня 2008 року за Х!! 593 .. 32 .. 05 «Про затвердження Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського 
призначення на 2008 - 2009 роки», керуючись пунктом 22 стаnі 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бlоджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

в 11 Р і w 11 Л а: 

1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2009 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської рlJДИ від 14.01.2008 р. Х!! 593 .. 
З2 .. 05 в розділі З показниками, згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійс~ю~ати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бlоджеТI МІСта 
на відповідний бюджетний рік. 

3. Відділу капітального будівництва Броварської м!ської ради: 
З.l. 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 рі 

голови Руденка Б.Б. 

ВИКонуючий обов'язки міського г 
секретар ради 

м.Бровари 
від 4-6. '.,. Ц)IJf 
Н!! ., IfIЄ оо -15 .... ог 

I.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника відділу -
заступник начальника 

ПОГОДХСЕНО: 

Заступник 

міського гоnови 

ВИКОНYlоча обов'язки 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

Начальник фінансового управnінНJI 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов' язки 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

БІОДЖету, фінансів та цін 

_: 

.' 

__ -+=-----,~_-.л.J .ГРllценко 

~r--+.....,.'--f-(-В.В. Руденко 
attfltf' Т.Г.Поліщук 

~ с.п.Коврига 
'/"J 

с C32'LГ.ЛавеР 

Н.Я.ХИЖНJlК 

--=tf''ЧІІ--- А.В. Булка 



Додаток 
до рішення 

Броварської міської ради 
від .lб.//. {Jf р N!! /hG- ?;Г-fJГ 

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції магістральних 
вулиць загальноміського призначення 

на 2008 -2009 роки 

3. Завдання до Міської програми 

тис. грн. 

3авдаllНЯ: Проектування та реконструкція внутрішньоквартальноro 

3 проїзду (вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської обл. 
Мета: забезпечення благоустрою міста з влаштуванням асфальтового 
ПОlфитгя та пішохідних тротуарів вул.Малокиївська 

Реконструкція 
Обсяг 

ПЛан 2009 рік 
фінансування 

внутрішньоквартального проїзду 
438,15 123,005 

ПокаЗНllКl1 Вllконання 
Загальна вартість 1634,00 
Освоєно на 01.01.2009 року 1195,85 
%OCBOЄHНJI 73,19% 
Початок робіт 4 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2009 

І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника віддіnу -
заступник начальника 

ПОГОД)І(ЕНО: 

Заступник 

міського гоnови 

_-w-_~,---__ Л.І.Гриценко 

~t.......y:.....r-\f--- В.В. Руденко 



I~~~ І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Кlllвськоl ОБЛАСТІ 

~J\" =:; ~= 074~ф' "І. Бровар", K"iDCLI\'Oi області, ~УЛ .. rPYW:BCL"ora,2 f!f · ,.. ."" 5·21-37 КОД 22202690 

Від 1..1(..!.~.~.Ng .... f.f.; ....... . 

Про 1ІІІІесеllllЯ ./IO./lDТКOBIIX паlТD .... 118 чергову 

CKilO &роваРСlокоі "lіСlокоі РМІІ 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ШВНОВНІІЙ ІГОРІО ВаСIIJIЬОВIIЧУ! 

Відповідно до пункту 22 статгі 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Україні прошу включити до порядку денного Броварської 
міськоі ради Київської області питання: 
1. «Про внесення змін до «Міської програМl1 по будіВНllЦТВУ та 

_ реконструкції об'єктів соціального ПРllзначеннSI на 2008 - 2009 РОКІІ»; 
2. <сИро внесення змін до «Міської npOrpal\ll1 по будіВНllЦТВУ та 
реконструкції магіСТРВЛЬНllХ вулиць загалы�оміськогоo ПРllзначеllllSl на 

2008 - 2009 РОКІІ». 

з повагою, 
в.о. IlаЧaJJЬНllка відділу 

ВІІК. ТУРIІІСЬка Г.В. 
TCJI.5-21-37 

Л.І.ГРllценко 
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