
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
. Про внесення змін до «Програми захисту І 

СІл~ськогосподарських угідь та земель на території 
МІста Бровари Київської області від підтоплення 

в 2009-2015 роках» 

Розглянувши подання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 11.05.2010 р. N!! 160, відповідно до рішення Броварської 
міської ради від 28.05.2009 року N!! 1123-63-05, керуючись пунктом 22 
етапі 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 

в 11 рі ш и л а: 

1. Внести зміни до <dIрограми захисту сільськогосподарських угідь та 
земель на території міста Бровари Київської області від підтопnеННJI в 
2009-2015 роках», затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
28.05.2009 року Н!! 1123-63-05 в розділі IV показниками, згідно з 
додатком. 

· 2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здіЙСНІовати 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бlоджеті . 
міста на відповідний бюджетний рік. 
3. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради та відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 

3.1. забезпечити своєчасне виконання заходів Програми; 
3.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно Управлінню 

економіки Броварської міської ради 
4. Контроль за виконанНJlМ цього ріШ~JI1~=дцj~~ 
міського голови Голубовськоro Г.П. а,/: ~aQ' 
Руденка В.В. ,: 'ь ~ ; , 

Виконуючий обов' JlЗIСИ місы�оro голо 
секретар ради 

м.Бровари 

'"':!~. 05'. J/.JIO 
Nз '4"'1D-rP~ -06-

&\7 " t і,( 
а. S і: І ~I 
-v, &'.~j}, 

с.6+ 
~" 11..-' ~ 

І.В.Сапожко 



ПОДDІІІІЯ: 

Начальник відділу 

пОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського гоnови 

Заступник 

міського гоnови 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

# м.м.жлановсЬllвli 
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Гоnова комісії з питань 
соціально-економічного 
та куnьтурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
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Додаток 

до рішеННJI Броварької міської рqи 
від ~8. оо. 10 Х!! '§~ -;p~ -ОГ 

Програма захисту 

сільськогосподарських угідь та земель на території 

міста Бровари Київської області від підтоплеННJI в 2009-2015 роках 

----- - ---
Завдання: Проектувавня та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 1 О мікрорайону в м. Бровари. І-ша 

1 черга: дiзumка від вул. Возз'єднаННJ1 до вул. Осипова 

Мета: осушеННJI територій та водовідведенИJI дощових та талих вод з території підтоплених районів міста Бровари 

Проектувавня та будівництво Обсяг Плавна Плавна Планна Плавна Плав на План на 

водовідводу дощових та талих сЬінансvвавия 2010 пік 2011 пік 2012 пік 2013 пік 2014 пік 2015 пік 
вод по 1 О мікрорайону 4461,98 743,66 743,66 743,66 743,66 743,66 743,68 

ПоказНИКlI виконання 

Загальна вартість 6014,40 
Освоєно на 01.01.2010 року 1552,42 
% освоЄНИJI 25,81% 

Початок робіт 2 кв. 2007 

ЗакінченИJI робіт 2015 
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r t 1.;;:-) Їі· - . 1\ • ета: ~сушенlUl тepнтopJ та ВОДОВJдведення д~що~их T~ ТВJJИХ вод ~ Tep~Topll Пlд~nnених житnових ра О'Н\В"Та 

земсшь СJЛьськоroсподарського призначеННJI ЗaxJДНОl та ПІвдеННО-ЗaxJДНОl частини МІста Бровари \ 
Проектув8ННJI та будівництво Обсяг Планна Планна Планна Планна Планна Планна . фінансування 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 20 15J1ЇK ВОДОВІДВОДУ Дощових та талих 

вод ПО масиву "Оболонь" 3721,22 620,2 620,2 620,2 620,25 620,2 620,22 
Показники виконання 

Загальна вартість 7102,09 
Освоєно на 01.01.2010 ooкv 3380 .. 87 
% освоєИИJI 47,6% 
Початок робіт 1 кв. 2006 
ЗакіичеИИJI робіт 2015 

Завданни: Проепуванви та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 1 О мікрорайону в м. Бровари. 2-га 
3 черга: від 10 мікрорайону, по вул. Осипова вздовж залізничної колії ділянки очисних споруд у ІІ житловому районі 

Мета: осушеИИJI територій та водовідведення дощових та талих вод з території підтоплених районів міста Бровари 

Проепувания та будівництво Обсяг Планна ПЛан на План на ПЛан на План на План на І 

водовідводу дощових та талих фінансування 2010 рік 201 І рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 
вод по 1 О мікрорайону 690,00 345,00 357,88 

Показники виконання 
Загальна вартість 690.00 
Освоєно на 01.01.201 О рокУ О //' ..... ~. 
% освоєння 0.00% C"·~ ,.. "'-" , о , ",,~ 
Початок робіт 2009 fI.. * 1#-" ... (.". r--:-~ ... ~ 
ЗакінчеИИJI робіт 2015 ltJ q._", р' . 
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ПОДDІІІІН: 

НаЧВJ1ЬНJfК віддіЛУ 
_----"'~~~_М.М.ждаНО8сьrafR 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro голови 
__ ----J~---fI-_В.В.РудеНКо 
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GI'OВAPCЬКA МІСЬКА РАДА КИfвськоl ОGJIAСТІ 1~. о): 

B~~~!~~~2!'kOЇ~ Б~Д~В~ИЦТВА 
Фаmlчна адрес&: 07400, м. БРОВВРІІ КIІЇВсloКОЇ обпа a~l, 8УЛг. агаршl, 15 
тe.n (294) S-32-49 'rWфакс 5-21 37' СТІ, вул.. РУШС8СIoКОГО. 2 
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Про ВКnIОЧСIIIIR ПІIТDІІІІD 

АО ПОРВДКУ денного 

Броварськоі I\lіеькоі ради 

чому обов'язки міського 
r ови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Відповідно до пун та і 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Україні прошу в чити до порядку денного Броварської 

міської ради Київської області питання: 
1. «Про внесення змін ДО «ІІрограмн заХІІСТУ сільськогосподаРСЬКllХ угідь 

та земель на території міста Бровари Київської області від підтоплення 
8 2009 .. 2015 роках» 

3повагою, 
начальник відділу 

BI~. ТуранСIоКВГ.Б. 
Тц. '-21-37 

М.М.Ждановськпіі 

IБроварський 
в~ийN!~-~~~~ 
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