
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД . 
А І<ИІвськоУ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕНня 

.Про внесення змін до «Міської проrpами по 
БУДІВНИЦТВУ павільйонів бюветного водопостачання 
з артезіанських свердловин на 2008 - 2010 РОКИ», 

затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 27.03.2008 р. Н!! 681-35-05 

'l.r 

Розгmmyвши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 07.05.2010 року N!! 153, відповідно до рішення Броварської 
міської p~ від загальноосвітніх, дошкільних закладів та закладів культури 
«ІІро затвердження міської програми по будівництij=naвim.ЙОНhгб1Шіетнorо 
водопостачання з артезіансьКих свердловин на 2008 - 201 О роки», керуючись 
пунктом 22 стапі 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 

вир і ш и JI а: 

1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву павільйонів 
бюветноro водопостачання з артезіанських свердловин на 2008 - 2010 
роки» (далі - Програма), затвердженої рішенням Броварської міської 
ради від 27.03.2008 р. N!! 681-35-05: 

1.1. викласти назву Програми в наступній редакції <<Міська програма по 
будівництву павільйонів бюветного водопостачання з артезіанських 
свердловин на 2008 - 2011 роки»; 

1.2. внести зміни в розділ 3 Програми, згідно з додатком. · 
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 

фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. 
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3. ВідцШу капітального будівництва Броварської міської ради: 
3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми із залученням 

підрядних організацій; 
3.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно управлінню 

економіки Броварської міськоі ради 

4. Контроль за виконанням цього рі е.!lИ'Я '. ПQк.uасти на заступника -& & 'І. а ... · 
міськоro roлови Руденка В.В. r ~,+ о а ~ o~~ 

І Q .... І .... " tp ~ .. б" ·.,с . .... -о 
виконуючии о ов язки M1chKOro голови .... ...: ." 1... n І 

\'" ". І :r I.В.Сапожко секретар ради ~ .. . t· '. . ;; J 

~dI(.. ~ ... __ .// .... , і 

м.Бровари 
від if?J, 06-= МІО 
Не 1бfll-f8-()Г 

.... "f , ' 
.,,'. 'і ~ 
'.,:, , ") J. /. 

.... -. - ' -'- . 



ПОДІ1111ІЯ: 

Начanьиик відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНlfК 
міського голови 

Начальник управліННJI економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова комісіі з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

_(/..",.~~Vt6'~ __ м.м.ждаНОВСЬl(Jdil 

-~4-++f--- 8.8. Руденко 

з(? 
_~CItL!:.~---,)~_Т.Г.Поліщук 

rf2i' с.п.Коврига 
GZ-г_Лавер 

------" ~~-c: Н.І.Гнатюк 
-V ,... _ 

__ ~~_ А.В. Булка 
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Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 
від 'O.()f:!() pNg IPY-I~-~ 

З.lіИlf до Міської програми по будівництву павільйонів бюветного 
водопостачанWJ з артезіанських свердловин м.Бровари на 2008 _ 

2011 роки 
ТИС грн . . 

3авдОВВВ: Про~~анНJI та будівництво бювету по 
~n.ЧервяховсьКого 

Мета: постачати питну воду з артезіанських свердловин 

Обсяг План 2010 План на 
Проеnyвания бювету . сЬінансуван пік 2011 пік 

2000,00 
Показники 

Зaraльна ваnтість 2000.00 
Освоєно на 01.01.2010 рокУ 0.00 
%OCBOЄННJI 0.00 
Початок робіт 2 кв. 2008 
ЗакіичеННJI робіт 4 кв. 2011 

3авдаввв: Проектування та будівництво бювету в районі старого . 
МІста 

Мета: додаткове джерело забезпеченWJ жителів міста питною 
водою 

Обсяг План2010 Планна 

Проектування бювету Фінансvван пік 2011 пік 
2000,00 

!!оказники 
!.агальна вартість 2000,00 
~BOЄUO на 01.01.2010 року 0,00 
~BOЄВНJI 0,00 
~ТОКРОбіт З КВ. 2008 
З • 

-.... ...!!.НчеНІЦ робіт 4 кв. 2011 
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Завда111ІЯ: ПроектуванНJI та будівництво бювету по вул.Київська 
J Мета: постачати питну воду з артезіанських свердловин 

..-
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ОБСJlГ План 2010 План на 
ПроектуванНJI БJОВету сЬінансуван рік 2011 Рік 

2000,00 ,.... 
ПокаЗ1111К11 

зaraльна вартість 2000,00 
Освоєно на 01.01.201 О року 0,00 

% освоєння 0,00 
Початок робіт 2 кв. 2008 
закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завдання: Проектування та будівництво бювету по 

ВУJl.Грушевського 

Мета: додаткове джерело забезпечення жителів міста питною 

водою 

Проектування бювету 

ПоказНllКl1 

Зanшьна вартість 

Освоєно на 01.01.201 О року 
%OCBOЄННJI 

Початок робіт 

3ВКЇнчеННJI робіт 

ВИКонуючий обов'язки 
міського голови - секретар 
ради 

ОБСJlГ План 2010 План на 

сЬінансуван рік 2011 рік 
2000,00 

2000,00 
0,00 
0,00% 
З кв. 2008 
4 кв. 2011 

ОЖJ(О 



ПОДDІІІІЯ: 

Начальник відділу 
~И-ІІ-ч-__ М.М.ЖдаНОВСЬkJdi 

.' 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
~~++fo-___ В.В.Руденко 
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