
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївська! ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 

Пр? внесення змін до «Міської програми по 
БУДІВНИЦТВУ ІУ житлового району м. Бровари 
на 2008 - 2010 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 27.03.2008 р. Н!! 682-35-05 

РозгJIJIВYВПІИ КJIопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 07.05.2010 року Н!! 153, відповідно до рішення Броварської 
міської ради від 27.03.2008 р. Н!! 682-35-05 «Про затвердження міської 
проrpами по будівництву IV житлового району м. Бровари на 2008-2010 роки», 
керуючись пунктом 22 cтa'l'ТЇ 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Украіні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 
міська рада 

вир і ш и JI а: 

1. Внести зміни до <<Міської програми по будівництву IV житлового 
району м. Бровари на 2008 - 2010 роки» (далі - Програма), затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 27.03.2008 р. Н!! 682-35-05: 

1.1 виxnасти назву Програми в наступній редакції <<Міська програма по 
будівництву IV житлового району м. Бровари на 2008 - 2011 роки»; 

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

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснюва~ 
фіиансувания Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. 

3. Відділу капітального будівництва Бров~рської місЬК?ї ради: 
3.1. забезпечити своєчасне виконання захОДІВ Програми ІЗ залученням 

підрядних організацій; 

,~ 
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3.2. звітувати про хід виконанНJI Програми щомісячно управлінню 
економіки Броварської міської ради 

4. контроль за виконанням цього 

міськоГО голови Руденка В.В. 

виконуючий обов'язки міського гоnов 

секретар ради 

м.Бровари ..... 
від {а, ()!). Jl)IO 
Н! (~{~ -18 _()~r:. 

на заступника 

I.В.Сапожко 



ПОД81I11Я: 

НаЧOJlЬНllК відділу 

поГОДЖЕНО: 

ЗаступнИК 

міського ГОЛОВИ 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

~ М.М.ЖдаНО8tЬIQII 

t'J:.~~~r-- В.В. Руденко 

__ -YL ___ Т.Г.Поліщук 

_-І---tr~ __ С'П'Коврига 

\ с=,' 

с::-- c..;z І.Г Лавер 
-------Начальник загального відділу ~~~ Н.І.Гнатюк 

~ .-Г ?_ 
Гопова комісіі з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін Б --~:.:м--- А.В. улка 

; І 



Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 
від (~. 0",10 р N!! 1.f"1J -!A-()~-

З •• іНII до Міської програми по будівництву ІУ житлового району м.Бровари 
на 2008 -2011 роки 

3. Завдання до Міської програми 

тис. грн. 

- Завдаввв: ПроектуванНJI та будівництво дитячого садка на території 1 
1 мікрорайону IV житлового району в М. Бровари 

Мета: Забезпечити lмікрорайон дитячим садком 

ПроектувaнНJI дитячого садка на 
Uбсяг 

ПЛан на ПЛан 8а2011 
території 1 мікрорайону IV фінансуван 

2010 рік рік 
ня 

житлового району 25000.00 
Показвики 

Загальна ваотість 25000.00 
Освоєно на 01.01.2010 ooкv 0.00 
%OCBOЄВВJI 0.00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
ЗВIdвчеВНJI робіт 4 кв. 2011 

Завдання: ПроектувавНJI та будівництво дитячого садку на територіі 2 
2 Мікрорайону IV житлового району в М. Бровари 

Мета: Забезпечити 2 мікрорайон дитячим садком 
Планна2011 Проектув8ННJI дитячого садка на Обсяг Планна 

території 2 мікрорайону IV Фінавсvвав 2010 пік оік 

житлового оайову 25000,00 
!ІоICaЗНИIСИ 
~агальна вартість 25000.00 
Освоєно на 01.01.201 О року 0,00 
~освоЄВИJ1 0,00% 
gочаток робіт 1 кв. 2008 

--.. ЗахівчеННJI робіт 4 кв. 2011 



~ 3l1вдаllНИ: : ПроектуванНJI та будівництво дитячого садку на території 3 
3 мікрораАону IV житлового району в м. Бровари 

Мета: Забезпечити 3 мікрорайон дитячим садком -- Проектування дитячого садка на Обсяг Пnан на Пnан на2011 
території 3 мікрорайону IV .сЬінансуван 2010 рік оік 

житлового району 25000,00 
ПокаЗ1111К11 

Загальна вартість 25000.00 
Освоєно на 01.01.201 О ро!<у 0,00 
% освоєння 0,000/0 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

3l1вданни: : Проектування та будівництво дитячого садку на території 4 
4 мікрорайону IV житлового району в м. Бровари 

Мета: Забезпечити 4 мікрорайон дитячим садком 
Проектування дитячого садка на Обсяг Пnан на Пnанна2011 

території 4 мікрорайону IV і сЬінансуван 2010JliK оік 
житлового району 25000,00 

Показники 

Загальна вартість 25000.00 
Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 
%OCBOЄННJI 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
ЗакінчеННJI робіт 4 кв. 2011 

Завданни: : Проектування та будівництво дитячого садку на території 5 
5 мікрорайону IV житлового району в м. Бровари 

Мета: Забезпечити 5 мікрорайон дитячим садком 
Ппанна2011 Проектування дитячого садка на Обсяг Ппан на 

території 5 мікрорайону IV сЬінансуван 2010 рік пік 

житлового районУ 25000, ОО 
Показники 

!.агальна вартість 25000.00 

.QCDOEНO на 01.01.2010 року 0,00 
~OCBOЄННJI 0,00% 

!!очаток робіт 1 кв. 2008 

........ ~аківчеННJI робіт 4 кв. 2011 



,-- 3аВда1111Я: : Проектування та будівництво шкоnи на території 5 

6 мікрорайону IV житлового району в М. Бровари 
Мета: Забезпечити мікрорайон шкоnою 

...- Проектування школи на території Обсяг Il.riан на І ПЛан на 2011 
5 мікрорайону IV Житлового ~iHaHCYBaH 2010 пік пік 

пайову 45000,00 
ПокаЗ1111К11 . 
Заnшьна варТІСТЬ 45000,00 
Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 
% освоєння 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

3авдання: : Проектування та будівництво шкоnи на території 5 
7 мікрорайону IV житлового району в м. Бровари 

Мета: Забезпечити мікрорайон шкоnою 

Проектування школи на території Обсяг План на План на2011 

5 мікрорайону IV житлового І сЬінансуван 2010оік пік 
пайову 45000,00 

Показники 

Загальна вартість 45000,00 
Освоєно на 01.01.2010 noкv О ОО 

% освоєння 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завдання: : Проектування та будівництво шкоnи на території 1 
8 Мікрорайону IV житлового району в м. Бровари 
.... Мета: Забезпечити мікрорайон школою 

План на2011 Проектування шкоnи на території Обсяг Планна 

1 мікрорайону IV житлового сЬінанспан 2010 пік пік 

nайонv 45000,00 
Показники 
~aranьна вартість 45000,00 

Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 

~освоєння 0,00% 

Лочаток робіт 1 кв. 2008 

-........ ~Вkiнчення робіт 4 кв. 2011 



,-.- 3а"вдаIIIIЯ : : ~poeКТYBaHНJJ та будівництво школи по вул. Соборна IV 
_IІТnОВОГО раиону в М. Бровари 

9 б . ~ 
мета: 3а езпечити М1J(рораион ШКОЛОІО 

І-- Обсяг План на План на 2011 ПроектуванНJI школи по вул. 

Соборна IV житлового району lшінансvван 2010 пік пік 
45000,00 

ПОКD31111КІІ . 
ЗаraJIьна ваJ)ТІСТЬ 45000,00 
Освоєно на 01.01.201 О року 0,00 
%OCBOЄHНJI 0,00% 
Початок робіт 1 КВ. 2008 -" 

Закінчення робіт 4 кв. 20і 1 " , .. .. ::.' .:, 
~1t- ... На 4.. т:и.a.u.k~ t.', О?'О7.'О РІ! l~l2-1~- Ofj.,~:.'3 
Завдання: : Проектуван~та будівни4тВdзовнішніх ~ep'ё~ 10 кв ДJIJJ 

. " r 

10 eDeКТРОПО~Ч8НВJI ІУ житло~го райоt !(м, БРQВар~/~~ької обл. (від ПС "АлюМІНІєва", "МеталурГІйна" до Р . (~П)-5.)-_ ..... / ,.h/~/ 
.,# :J • 

Мета: Розбудова та модернізація інфраструI<'l'YРИ ~!c:f~.::' 
Обсяг .... ·-=NЛан на План на2011 

будувництво інженерних мереж dJiHaнcvBaн 2010 пік пік 
5221,83 5221,83 

Показннкн 

Зaraльна вартість 5283,650 
Освоєно на 01.01.2010 року 61,82 
%OCBOЄННJJ 1,17% 
Початок робіт 3 кв. 2009 
Закінчення робіт 4 191. "U\-'I-.1 

~.~ 
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ВвкоlіуЮЧиЙ обов'JJЗКИ міськоп; .. ~ V~) !~ ~ожко 
голови - секретар ради ~ t -~ CJ 0.: 

~ .. ~ ..\'ч v" 



ПОДDІІІІВ: 

НачВJIЬНИК відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~~~~ __ М.М.ЖданОВСЬIOIП 

_~~т-v-__ ,B.B.PyдeHKo 

І. 
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