
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИівськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 

Про внесення змін до «Міської програми по 
. вивченню процесів підтоплення на території 

МІста Бровари на 2008 рію>, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 594-32-05 

РозгJJJIНYВШИ клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 07.05.2010 року Н!! 153, відповідно до рішення Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за Н!! 594-32-05 «Про затвердження міськоі 
проrpами вивченюо процесів підтоплення на території м. Бровари на 2008 
рОО>. керуючись пунктом 22 стапі 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядувaнIOl в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 
цін. Броварська міська рада 

в 11 Р і ш 11 JI а: 

1. Внести зміни до <<Міської програми по вивченню процесів підтоплення 
на території міста Бровари на 2008 рію> (далі - Програма), затвердженої 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 594-32-05: 

1.1. ВИICJIасти назву Програми в наступній редакції «Міська програма по 
вивченню процесів підтоплення на території міста Бровари на 2008 -
2011 роки»; 

1.2. внести зміни в розділ 3 Програми, згідно з додатком. 

2. Фінансовому управліншо Броварської міської ради здійснюва~ 
фінансувании Програми в межах затвеРд?Кених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. 

з. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 

,z.. 



2 
3.1. забезпечити . своєчасне виконання заходів Проrpами 

із залученням ПІДРЯДНИХ організацій; 

3.2. звітувати про хід виконання Проrpами щомісячно ynравnінlПО 
економіки Броварської міської ради 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

І.В.Сanожко 

м.Бровари 
від. :/1;. () 5: 2д/о 
Н! 1i"(J. .. 18 -o~-



ПОДОІІІІЯ: 

НачалЬНlfК відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНJfК 
міського голови 

Начальник упрaвnінНJI економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

~ М.М.ЖдановсЬlO 

__ -+-11\1--- В.В. Руденко 

'А1// cf!i . Т.Г.Поліщук 

~~~~ __ С.П.КОВРИга 

~ с ~.гЛавер 

----.# ........ 

.0 

, ~~~Н.І.Гна'ПОк 
.. ..--- -

Голова комісіі з питань .. * 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

.. ' 

-_..L...:.;.R-_A.B. Булка 
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Додаток 

до рішення 

Брова.еської міської ради 
від {60;: 10 р N'l (f-lJ,-JD-()~" 

Зміни до Міської Програми по вивченНlО процесів підтоплення 
на території М. Бровари на 2008-2011 роки 

3. ЗаВДВННЯ до Міськоj програми 

тис грн . . 
3аВДDВВИ: Вивчення процесів підтоплення на території м.Бровари 
Мета: Обстеження та вивчення процесів підтоплення території міста ДJJJI 

1 ПОДВJIЬшої організації та координації робіт по ліквідації наслідків 
підтоплення 

Обсяг ПЛан на План на 
ВивчеННJI процесів підтоплення шінансува 2010 пік 2011 пік 

250,00 
ПокаЗНllІСІI ВІІКОВ8ВВИ 

Загальна вартість 250,00 
Інженерно-геологічні вишукування 0,00 
Інженерно-геодезичні вишукування 0,00 
Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 
%OCBOЄННJI 0,00 
Початок Dобіт 1 кв. 2009 
ЗакінчеННJI робіт - [A..Il'R 2011 
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ПОДDІІІІR: 

НаЧВJlЬНIiК відділу _д.l-~t--__ м.М.ЖдаНОВСЬkldi 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
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