
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
п . І 
. ро внесення ЗМІН до «Міської програми по 

БУДІВНИЦТВУ та реконструкції об'єктів соціального 
призначення на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05 

РозгJIJIИYВШИ клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 07.05.2010 року N!! 153, відповідно до рішення Броварської 
міської ради від 14 січня 2008 року за N!! 591-32-05 «Про затвердження міської 
програми по будівництву та реконструкції об' єктів соціального призначення 
на 2008-2009 роки», керуючись пунктом 22 статті 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 л а: 

1. Внести зміни до <<Міської програми по будівництву та реконструкції 
об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 РОКИ» (далі -
Програма), затвердженої рішенням Броварської міської ради від 
14.01.2008 р. N!! 591-32-05: 

1.1. викласти назву Програми в наступній редакції «Міська програма по 
будівництву та реконструкції об'єктів соціального призначення на 

2008 - 2011 роки»; 
1.2. внести зміни в розділ 3 Програми, згідно з додатком. 

2. Фінансовому -управлінню Броварської міської ради здійснюва~ 
фінансування Програми в межах затверджених асигнувань в бюджетІ 
міста на відповідний бюджетний рік. 

З. Відділу капітального будівництва Броварс~кої міської p~: 
3.1. забезпечити своєчасне виконання захОДІв Програми ІЗ залученням . . .... 

ПІДРЯДНИХ оргашзацlИ; 
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3.2. зві'l'Yвати про хід виконання Програми щомісячно ynравnіншо 
економіки Броварської міської ради. 

І 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

М. Бровари 01 ..., -'" 
від 1'!; ~.e 0f,U.71? 

H!!1!Г()~06-

І.В.Сапожко 



ПОДВІІІІЯ: 

НаЧВJIЬНlfК віддіnу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського гоnови 

НачВJIЬНИК управnінНJI економіки 

Начальник фінансового управnіння 

Начальник юридичного відділу 

М. М .Ждановсr.kltR 

-~t+-''гТ"т-- В.В. Руденко 

, 
." І 
J • • 

__ -о{)-.... '_' :' __ Т.Г.Поліщук 

~Д 
_-.-;....V....,·/'-і...: j(J:.--_с.п.Коврига 

r Cil'І.г.Лавер 

НаЧIUJЬJIИX зaram.ноro відділу ~kRІ.Гuатюк 
Голова комісіі з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
-----!'РЩIof-- А.В. Булка 



Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради 
від (.~. ()§: (о р Н!! ~~OI-IJ -tJ3-

, Зміни до Micь~oї програми по будівництву та реконструкціі обєктів 
СОЦІального призначення на 2008 - 2011 роки 

3. ЗаВдання до Міської програми 

І"""'" 
ТИС.11>Н. 

3aBДOIIIIB: Проектування, кориr'Ування робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-

1 виставковим комплексом з глядацЬКОIО залоlO на 448 місць по вул. ГагарінІ, 18 в м. 
Бровари 

Мета: ЗабезпеченНJI дозвілля молоді та культурного відпочинку мешканців міста 

Проектування, коригуванНJI Обсяг Пnан на 2010 Пnан на 
фінансування рік 2011 рік робочого проекту та будівництво 

адміністративного будинку з 

благоустроєм прилеглої території 

та куnьтурно-виставковою залою 9509,08 454,30 
на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 

ПОК8ЗІІІІКІІ виконання 

Заranьна вартість 20894,00 
Освоєно на 01.01.2010 року 11384,92 
%OCBOЄННJI 54,49% 
Початок Dобіт 4 кв. 2006 
ЗакінченНJI робіт 4 кв. 2011 

ЗаВДОНІІВ: ПроектуванНJI та реконструкція кінотеатру "Прометей" під Будинок 

Z Молоді з благоустроєм прилеглої території 
Мета: забезпечити заіінЯтість, дозвіnля молоді та культурного відпочинку 

.... мешканців міста 

Обсяг Пnан на 2010 I1nанна 

Предпроектні, проектні роботи Jl!інансування рік 2011 рік 
0.00 

ПОКОЗІІІІКІІ ВИIСОllаНllЯ 
Загальна ватість 5000.0 
Освоєно на 01.01.2010 РОКУ 0.00 
% ОСВОєння 0.0% 
!ІочаТОКJ]обіт 2 кв. 2009 

~ ЗакінченНJI ~обіт 4 кв. 2011 
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За8д1l1111Я: ПроектуванНJI та реконструкція шатрового даху НВЦТМ 
3 Мета:ВлаштуванНJI шатрового даху з покращенням технічних характеристик 
~ 

Обсяг Пnан на 2010 ПЛан на ПроектуванНJI та реконструкція 
фінансування рік 2011 рік шатрового даху НВЦТМ 

35.80 
ПОJCDЗІІІІКІІ ВІІКОl181111Я 

Заг8JIьна вартість 650,00 
освоєно на 01.01.2010 рокУ 614,20 
% освоєння 94.5% 
Початок робіт 3 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 -
Завдання: ПроектуванНJI та капітальний ремонт військомату по 

4 вул: Грушевського, 1 з благоустроєм прилеглої території 
Мета: Забезпечення служб міста офісними приміщеннями 

Проектування та капітальний Обсяг ПЛан на 2010 ПЛан на 

ремонт військомату по вул. фінансування рік 2011 рік 
Грушевського 0,00 

ПокаЗНllКИ Вllконання 

Загальна вартість 1075,00 
Освоєно на 01.01.201 Опоку ~ 1075,00 
% освоєння 100.0% 
Початок робіт 3 кв. 2007 
Закінчення побіт 4 КВ. 2008 

Завдання: Проектування, кориryвання робочого проекту та будівництво 

5 ICJЩЦовища по вул. Кутузова в м. Бровари 
Мета: Забезпечеиня соціальних потреб населення міста. 

Обсяг План на 2010 План на 
Проектування та будівництво 

Фінансування пік 2011 пік 
КJJвдовища по вул. Кутузова 4359.30 344.20 

Показники виконання 
Загальна вартість 10590,85 

Освоєно на 01.01.2010 року 6231,55 

%освоЄИНJI 58,84% 

!Іочаток робіт 4 кв. 2005 

10-.. ЗакінчеНВJI робіт 4 кв. 2011 



О. І"- 388д11I1I1Н: Проектуваиllll та будівництво схверу по вул. Гагаріна, І S в М. Бровари 
І б Мета: Організація зон відпочинку дnя населення, благоустрій та озеленення міста 
І 
~ 

ПроектуванНJI та будівництво Обсяг Пnан на 2010 Пnан на 

скверу по вул. Гагаріна, 15 фінансування рік 2011 рік 
25.70 

ПокаЗ1111К11 ВІІКОН81111Я 

І 
3аranьна вартість 886,20 
Освоєно на 01.01.201 О року 860,50 
%OCBOЄHНJI 97,1% 

І 
Початок~обіт 4 кв. 2007 
3акінченНJI робіт 4 кв. 2011 

3авдання: Проектування та благоустрій прилеглої території адмінбудинку по вул. 
І 7 raгapiHa, 1 S м. Бровари і 

І Мета: благоустрій та озелененНJI міста 

ПроектувaнНJI та благоустрій Обсяг План на 2010 План на 

прилеглої території адмінбудинку _фінансуванНJI рік 2011рік 

по вул. Гагаріна, 15 1685,30 
ПокаЗНllКИ виконання 

Загальна вартість 1685,30 
Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 
%OCBOЄННJI 0,0% 
Початок робіт 1 кв.2008 
ЗакінчеННJI робіт 4 кв.2011 

Завдання: Проектування та реконструкція адмінбудинку по вул. Гагаріна, IS м. 

8 Бровари 
Мета: ПриведеННJI зовнішнього ВИГJlJlД)' будівлі в належний стан з покращеНИJIМ її 

технічних характеристик 
Обсяг Планна 2010 Планна 

Стадія: ПроектуванНJI фінансуванНJI рік 2011 рік 
адмінбудинку по вул. Гагаріна, 1 S 670,00 

ПокаЗИllКИ Вllконання 
Загальна вартість 670,00 

.QCBOeнo на 01.01.2010 ~oкy 0,00 
%OCBOЄННJI 0,0% 

!!очаток робіт 1 кв.2008р. 

~ Зцінчення робіт 4 кв.2011р. 



1-3авданни: Проектуван~ та ~eкoHCТPYXЦЇJI парку ''Прнозерниli'' в М. Бровари 
, Мета: забезпечити жителІВ МІста зонами ві.ппочин~ 
~ 

ОБСJlГ llnaH на 2010 Пnанна ПроектуванНJI та реконструкціJl 
фінансування • 2011 рік парку "Приозерний" рІК 

3946,50 
ПокаЗ1111К11 811КОl181111Я 

3aranьна вартість 4157,70 
ОСВОЄНО на 01.01.201 О _року 211,20 
% освоєнJUI 5,1% 
Початок ~обіт 1 кв. 2006 
3акінченНJI робіт 4 кв. 2011 

3авдання: Проектуванни та будівництво громвдськаго туалету в парку 
І "Приозерний" в М. Бровари 
110 

Мета: Забезпеченни населенни міста необхідними санітаро-гігієнічними 
вимогами, забезпеченни чистотою та ПОРJlДКОМ в місті 

Проектуванни та будівництво Обсяг План на 2010 План на 
громадськаго туалету В парку ФінансуванНJI рік 2011 рік 

"Приозерний" 

Показники ВІІКОН8ННИ 

Загальна вартість 488,52 
Освоєно на 01.01.2010 року 488,52 
%ОСВОЄИНJI 100,0% 

Початок робіт 4 кв. 2007 

ЗВКЇИЧенни робіт 3 кв. 2009 

. . "Ш "Б 
11 

Завдання: Проектування та реконструІСЦm парку ІМ. евченко в м. ровари 

Мета: забезпечити жителів міста зонами відпочинку 

ОБСJlГ План на 2010 Планна 
Проектування та реконструкцїи 

dJінансvванни рік 2011 пік 
парку ім. "Шевченко" 5051,10 

ІПоказники ВИКОН8ННЯ 
Загальна вартість 5222,50 

Освоєно на 01.01.2010 рокУ 121,10 
~OCBOЄНRJ[ 12,З»Л 

.початок робіт 4 кв. 2007 

...... Захінчення робіт 4 кв. 2011 
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~ 
Завда111ІЯ: ПроектуванWI та реконструкція громадського туалету в парку 
"Перемога" в м. Бровари 

12 Мета: ЗабезпеченWI населенWI міста необхідними санітаро-гігієнічними 
вимогами, забезпечення чистотою та порядком в місті 

~ ПроекryванWI та реКОНСТРУКЦІЯ Обсяг ПЛан на 2010 Планна 
rpомадського туалету в парку фінансування рік 2011 рік 

"Пеnемога" 427.90 
ПокаЗ1111К11 ВІІКОІІВНІІЯ 

Заranьна ваnтість 450.00 
Освоєно на 01.01.201 Опоку 22,10 
% освоєння r4,~'Yo 

Початок nобіт 1 КВ. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

ЗавдаНІІЯ: Проектування та реконструкція плавального басейну Купава по вул. 
Шевченка, 1 О в м. Бровари 

13 Мета: забезпеченWI належної підготовки команд спортсменів національних 
збірних до міжнародних змагань, Олімпіад та оздоровлення населення міста 

Реконструкція плавального 
Обсяг План на 2010 План на 

Фінансvвання пік 2011 пік 
басейну "Кynава" 17646.40 1534.70 

ПокаЗНllКИ ВІІКОНВННЯ 

Зaranьна вартість 23371,20 
Освоєно на 01.01.2010 року 5724, 79 
% освоєння 24,50% 

Початок робіт 4 кв. 2004 

Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завдання: Проектування та реконструкція плавального басейну "mдер" в м. 
Бровари 

14 Мета: забезпечення належноі фізичної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл 
міста та оздоровлення населення міста 

І... 

Обсяг План на 2010 Планна 

Стадія: Проектування фінансування рік 2011 рік 
95.97 80 .. 50 

ПОlСаЗВllКИ виконання 
!агальна вартість 310,00 

Освоєно на 01.01.2010 року 214,03 

~OCBOЄНВJI 69,04% 

~чаток проектних робіт 1 кв. 2008 

r--. !.акінчення проектних робіт 4 кв. 2011 
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'~'ЗавдаIIIIЯ: Проектування та будівництво спортивного майданчику по вул. 
" короленко в м. Бровари 

~5 Мета: забезпечення дозвіJJJIJI молоді та оздоровлення населення міста 

Проектування та будівництво 

спортивного майданчику по вул. 
Короленко 

ПокаЗ1111К11 ВІІКОl181111Я 

3аranьна вартість 
освоєно на 01.01.201 О року 
% освоєння 
Початок npоеІСТНИХ робіт 

Закінчення npоеІСТНИХ робіт 

Обсяг 

сЬінансvвання 
2465,00 

2500,00 
35,00 

1,40% 
3 кв. 2007 
4 кв. 2011 

Ilnан на 2010 
пік 

Планна 

2011 пік 

Завдання: Проектування та рекронструкція басейну "Волна" в м. Бровари 

16 Мета: забезпечення належної фізичної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл 
міста та оздоровлення населення міста 

Обсяг План на 201О 

Передnpоектнітапроектніроботи mінансvвання рік 
246,86 

ПокаЗНllЮI виконання 

Загальна вартість 390,00 
Освоєно на 01.01.201 О року 143,14 
%OCBOЄВВJI 36,70% 

Початок проектних робіт 1 кв. 2008 
ЗаківчеВВJI проеІСТНИХ робіт 4 кв. 2011 

Планна 

2011 пік 

Завдання: Проектування та реконструкція приміщень військкомату під офісні 

17 приміщенНJI по вул. Грушевського в м. Бровари 
Мета: Забезпечення служб міста офісними приміщеннями 

Обсяг Плав на 201 О 
Проектування та реконструкція dJінавсvвання пік 
приміщень військомату 2533,61 347,80 

Показники виконання 
Зaranьна вартість 2744~O..o ~ 

h" '1 ' '.І _ ~, ,." 
Освоєно на 01.01.2010 року 210, 39 Н'~:. "n; It.n ~'. 
% OCBOЄВIDI 7, 67% 11 ~ оо 0/'" ~~ а- * ~ 

Плавна 

2011 пік 
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~ 3аDАаIIIIЯ : ПроектуванНJI та будівництво станції швидкої допомоги на території 
18 Броварської центрanьної раЙОННОї.ЛікарНі по вул. Шевченка, 14 

l\fcтa: Забезпечення HaCeneHНJI МІста станцією швидкої допомоги 
~ - Обсяг Пnан на 2010 Планна ПроектуванНJI станції швидкої 
J Jb.інансування рік 2011 пік ДОПОМОГИ 

15000,00 
ООІСа31111КІІ Вllконання 

звraльна Ba~Ticть 15000,00 
ОСВОЄНО на 01.01.2010 року 0,00 
%OCBOЄHНJI 0,0% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
ЗакінченНJI робіт 4 кв. 2011 

І""" 

Завдання: ПроектуванНJI та будівництво багатоквартирного житлового будинку з 
КОМJШексом приміщень соціanьно-культурно-побутового призначення та 

19 приміщенням музичної школи по вул .. КіровІ, 28 в м. Бровари , Мета: забезпеченНJI жителів району приміщеннями соціanьно-культурно-
побутового призначення та приміщенням музичної школи. 

Проектування багатоквартирного 
Обсяг План на 2010 Планна 

сЬінансvвання ---»-ік 2011 пік 
житлового будинку 

ПОICD3НllКИ виконання 

Загальна вартість 61000,00 

Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 
% освоєння 0,0% 

Початок ~обіт 2 КВ. 2008 

Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завдання: ПроектуванНJI та будівництво кп ДАі на розі вул. Гагаріна та вул. 
10 Київської в М. Бровари 

!оо. 
Мета: Забезпечення підвищення безпеки руху, швидкості 

Обсяг План на 2010 Планна 

сЬінансvвання ---»-ік 2011 пік 
100,00 

ПоказНllКИ виконання 
~агальна вартість 100,00 

Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 

~освоення 0,0% 

!!.очаток_робіт 2 кв. 2008 

"-~ціичеННJI робіт 4 кв. 2011 
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,.",., ~ДDІІІІЯ: Проектування та капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по 
вул. КIІЇВСЬКа, 1 З 7 в М. Бровари 

21 Мт: Поиведення бvдівлі в належний стан з ПОJtnЯ "'eHНJlM ЇЇ технічних 
".-t- Обсяг План на 2010 План на 

JhiHaHCYBaHНJI аік 2011 оік 
t 

nоКDЗllllКl1 ВІІКОІІВНІІЯ 

3аraльна вартість 123,20 
. Освоєно на 01.01.201 О року 123,20 
%OCBOЄHНJI 100,00% 
початок робіт 2 кв. 2008 
ЗакінченНJI робіт 4 кв. 2009 -

,.... 
Завдання: Проектування та реконструкція ганку головного входу Адмінбудику по 

21 
вул. Гагаріна, 1 S в М. Бровари 
Мета: Врахування потреб інвалідів у відповідності до Закону України "Про 
ОСНОВИ соціальної захищеності інвалідів в Україні" 

Обсяг План на 2010 План на 

ФінансvванНJI рік 2011 рік 
298,00 

ПОК8ЗНIIКII виконання 

Загальна BaJ'TicTL 298,00 

ОСВОЄНО на 01.01.2010 року 0,00 

%OCBOЄННJI 0,00% 

Початок робіт 2 кв. 2008 

ЗuiвченНJI робіт 4 кв. 2011 

Завдання: Проектування та будівництво багатоквартирного житлового будинку по 

23 вул. Черняховського в районі розміщення будинку Н!! 19 М. 

Бровари Київської обл. 

~ Мета: забезпечеНWI ЖИТЛОМ ГPOMaдJIН міста 
Передпроектні роботи: відведення Обсяг План на 2010 Планна 

земельної ділянки, топогеодезичиа сЬінаисуваиНJI _рік 2011 рік 

ЗЙОМКа 91,7S 

!ІоК8ЗНИки виконання 
Загальна вартість 100,00 

.QCBOEHO на 01.01.2010 року 8,2S~ _~ 

~OCBOЄННJI ~O:J 9°'"ёJ~ іР.: Уа ,,'\ n $ I~ 

~чаток робіт ~~~t)0~~~ (l~ 

r-.... ~ВIdнчеИИJI J)обіт 1'_ ~ 2.QitlL~ \ ,·0 о 
'" s ~~ -; 

~ ь \ ., 
ВИkORyюЧИЙ обов'язки міського Iza (І о-~Q{ (~;t- І.В.Сапожко 
Гоnови - секретар ради 
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ПОДD"ІІЯ: 

НаЧ8JIЬНIIК відділу 
~~~ ___ М.М.ЖдаНО8СLkIdi 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови _____ """"'-~r-+I("--_В.В.Ру демко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА 
IОрIIJ1I1ЧIІD орсса: 07400, м. Бровар .. , К1lівськоі області. вул. Гагвріll8, 15 
ФDlСТІlЧllа ореса: 07401. м. Бровар .. , КІІЇПСЬКОЇ області. вул .. rpYWCBCLKoro,2 
тел. (294) 5-32-49, тcn/факс 5-21-37 код 22202690 

Від ,~ f!.f.:.~!! .... ~#.. ... оо. 
На N9 ••••.•••••••••••••• Від ........................ . 

~ ~ ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 
r\Лови - секретаРIО Ради 

Про ВІІІІСССІІІІА ПІІТD І 

aenyraTID Брав" к 

~ 'с$ 'l9"-пожку І.В. 

~ 
Ilіі І рю ВаСIIЛЬОВИЧУ! 

Від cTaтri 26 Закону України «Про місцеве 
включити дО ПОРЯДКУ денного Броварської 

міської ради Киівської област таиня: 
«Про внесення змін до «Міської програми по будіВНllЦТВУ та 

реконструкції об'єктів соціального призначення на 2008 - 2009 роки»; 
<<Про внесення змін до «Міської програми по будіВНllЦТВУ та 

реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2009 роки»; 
<<Про внесення змін до «Міської програми по будіВНllЦТВУ та 

реконструкції магістраЛЬНllХ вулиць загальноміського призначення на 

2008 - 2009 РОКІІ». 
«Про внесення змін до «Міської програми по будіВНllЦТВУ та 

реконструкції загальноосвітніх, дошкіЛЬНllХ закладів та закладів КУЛЬТУрl1 
на 2008 - 2009 РОКІІ». 

«Про внесенни змін до <<Міської програми по ВІІвченню процесів 

підТОПJlення на теРlІторії міста БроваРl1 на 2008 рік». 
«Про внесен ни змін до <<Міської програМl1 по будівніlЦТВУ IV 

ЖIIТJlОВОГО раііону м. БроваРl1 на 2008 - 2010 РОКІІ» 
«Про внесен ни змін до <<Міської програми по будівництву 

naBiJJbiioHiB бlОВетного водопостачання з артезіаНСЬКllХ свеРДJlОВИН на на 
2008 - 2010 РОКІІ» 

З повагою, 
начаJlЬНІІК відділу 

Тура1lСа.ка 
5-21-37 

м.м .. ЖдаНОВСIfКII~ 
Бр(!,варсы�ийй l\'I~}S, 

~:IO! 1. '!Г"1-]Jf 
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