
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

П~о внесення змін до «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції загальноосвітніх . ' 

ДОШКІЛьних закладів та закладів культури 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенНJJМ 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 595-32-05 

І( 

РозгJUIИYВШИ клопотанНJJ відділу капітального будівництва Броварської 
міської paд~ від 07.05.2010 роху N!! 153, відповідно до рішенНJJ Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 роху за N!! 595-32-05 «Про затвердженНJJ міської 
програми по будівництву та реконструкції загальноосвітніх, дошкільних 
ЗВКJI8Дів та закладів культури на 2008-2009 роки», керуючись пунктом 22 
eтaтri 26 Закону України <<Про місцеве самоврядуванНJJ в Україні)), 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

вир і ш и л а: 

1. Внести зміни до <<Міської програми по будівництву та реконструкції 
загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів культури на 2008 -
2009 роки) (далі - Програма), затвердженої рішенНJJМ Броварської 
міськоіради від 14.01.2008 р. N!! 595-32-05: 

1.1 викласти назву Програми в наступній редакції «Міська програма по 
будівництву та реконструкції загальноосвітніх, дошкільних закладів та 
закладів культури на 2008 - 2011 роки)); 

1.2. внести зміни в розділ З Програми, згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснюва~ 
фінансув8НWI Програми в межах ~атверджених асигнувань в бюджетІ 
міста на відповіДНИЙ бюджетmdi РІК. 

З. Відцілу капітального будівництва Броварської міської ради: 
.. 
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3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із 
залученНJlМ підрядних організацій; 

3.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно управлінню 
економіки Броварської міської ради 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

1.В.Сапожко 



Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник IОРИДИЧНОГО відділу 

J#I! м.м.Ждановс~' 
---"4~~- l'~ 

r 
r 
~ -~.---..:~:-t- В.В. Руденко ~ 

r _.р~~~--:;.о/_Т.Г.ПОЛіЩУК 

щ , С.П.Коврига 

~ 
Начальник загального відділу ..• /-.~ Н.І.Гнатюк 
Голова комісії з питань L---' о о
соціально-економічного 
та культурного розвитку t 

бюджету t фінансів та цін 
--~lJI--А.В. Булка 
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Додаток 

до рішення 

Бров~рської міської ради 
від (j,05:/J р Н!! 15'11-1~-OJ'" 

Зміни до Mi~ЬK~Ї прогр~и ПО будівництву та реконструкції 
зaranЬНООСВІТНIХ, ДОШКІЛЬНИХ закладів та закладів культури 

на 2008- 2011 роки 
З. ЗавданНJI до Міської програми 

тис. гон. 

Завдання: Проектування та будівництво школи-садка Н!! 1 на території 
зосш N!!l, І-ІП ступенів по вул. Київська, 153 в м. Бровари 
Мета: Забезпечити район "старого міста" школою-садком та додатковими . 
учнівськими МІСЦЯМИ 

Проектування та будівництво школи-
Обсяг План на Планна 

Фінансуван 2010~iK 2011 рік 
садкаН!!1 

1600,00 
ПокаЗН.IЮI виковаввя 

Зaraпьна вартість 1600~00 
ОСВОЄНО на 01.01.2010 роху 0,-00 
%OCBOЄННJI 000% 
Початок _І!обіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завдання: Проектування та будівництво школи І ступеня (молодшої 

2 шкоnи) на території зош Н!!2 по вул. Енгельса, 3 в м. Бровари 
Мета: Забезпечити район Торгмашу молодшою школою з додатковими 

учнівськими місцями 
. - - План на Пnан на 

ПроеІСТуВання та будівництво ппсоли по фІНансуван 2010 рік 2011 рік 
вул. Енгельс&, 3 J-.......... :u:80&-0-,0-0+--~--t-_.::.....-., 

Показники виковаввя 
Загальна вартість 800,00 

,9своєно на 01.01.201 О "оку 0,00 
%освоєнWl 0,00% 

Цочаток робіт 1 кв. 2008 

..... Закінчення робіт 4 кв. 2011 



~ DJl81111П: Проектування та реКОНструкція п·мназ... • а." 
]11 З 11 ІМ. :JJІиника по вул. 
кросовеького, -а ... . 

J ~IeТII: Приведення в належнии стан БУДІвлі та реконструкція інженерного 
,вбезnеченНJI 

і--' ~oeКТYВaнНJI та реконструкція гімназії 
ім. Олійника 

Обсяг I1nан на I1nан на 
JhiHaHcvBaн 2010 оік 2011 пік 

796,90 
ПОК8:J1111К11 ВІІконаННD 

864,40 
..... . 
зaranьна ваРТІСТЬ 

Освоєно на 01.01.201 О року 67,50 
t-

%OCBOЄHНJI 7,81% 
ПочатоК робіт 4 кв. 2007 
3акїнченНJI робіт 4 кв. 2011 -
]ВВД8111IП: Проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв по 
вул. Незanежності,12-б з благоустроєм прилеглої території та шатровим 

4 дахом 
І Мета: ПокращеИНJI технічних характеристик будівлі та приміщень для 

rypткових з8НJIТЬ 

Проектування та реконструкція дитячої Обсяг План на План на 

шкопи мистецтв по вул. НезаЛежності, 12.r:1 m:z:;'i:::H:=aH=c;:.,;v&.:::B:::aH:=:.t-.=2.;.0.::.;1 0::...r:.DJi==K=-t-::.20:.1:.:1:....Dс.:jі:::К~ 
б 62,96 48,00 

Показники виконання 

3aranьBa вартість (ПР) 377,30 
Освоєно ва 01.01.2010 року 314,34 
% освоєння ~It 
Початок робіт 1f~9 ~'~C820b~ 
Закінчення робіт II.:-' .. A~ ~ .IqI~J 'і() ~, 



ПОДDІІІІЯ: 

НачалЬНIfК відділу ~IН ~!&--__ М.М.ЖдановсьkИii 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови -->o~~-++-__ .B.B.PyдeHKO 
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