
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г про внесення змін до «Міської програми по І 
БУДІВНИЦТВУ та реконструкції інженерних мереж 
на 2008 - 2009 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 592-32-05 
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Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 07.05.2010 року Н!! 153, відповідно до рішення Броварської 
міської р~и від 14 січня 2008 року за Н!! 592-32-05 «Про затвердження міської 
програми по будівництву та реконструкції інженерних мереж 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 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Внести зміни до «Міської програми по будівництву та реконструкції 
інженерних мереж на 2008 - 2009 роки» (далі - Програма), затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01.2008 р. Н!! 592-32-05: 

1.1. викласти назву Програми в наступній редакції <<Міська програма по 
будівництву та реконструкції інженерних мереж на 2008 - 2011 роки»; 

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

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансуванНJI Програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетний рік. 

3. Відділу капітального будівництва Броварсь~ої міської paд~: 
З.l. забезпечити своєчасне виконання захОДІВ Програми ІЗ залучеНИJIМ 

підрядних організацій; 
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3.2. звітувати про хід виконання Програми 

управліННIО економіки Броварської міської ради. 

щомісячно 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міськоro 
голови Руденка В.В. 

І.В.Сапожко 



ПодаllllП: 

НачanЬНlfК відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 
міського голови 

Начальник управління економіки 

Нач8JJЬНИК фінансового управління 

Нач8JJЬНИК юридичного відділу 

Нач8JJЬНИК зaranьного відділу 

Голова комісії· з питань 
соціально-еКОНОМічного 
та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін 

~/I1faJ'J.IQ-___ -М.М.ждаНОВСЬlQrl 

__ ---....:~~- В.В. Руденко 

,f" ( 
с"'С Т.Г.Поліщук 

__ ~~~_С.П.Коврига 

І с:=-

-_-дuцu....._ А.В. Булка 



Додаток 

до рішення 

Бровар'СЬКОї міської ради 
від (~, оо. 10 р Не .щ.~-Іg-(l.г 

Зміни до Міської' програми по будівництву та реконструкції і 
нженерних мереж на 2008- 2011 роки 

3. Завдання до Міської програми 

-
І 

тис. грн. 

ЗаВДВIIIIЯ: ПроектуванНJJ та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 
10 мікрорайону в м. Бровари. І-ша черга. Ділянка від вул. Возз'єднання до вул. 
Осипова Мета: 
осушення територій та водовідведення дощових та талих вод з території 
підтоплених районів міста Бровари 

Проектування та будівництво Обсяг Пnан на2010 План на 20] 1 . фінансування 
. 

рік ВОДОВІДводу дощових та талих РІК 

вод по 1 О мікрорайону 4461,98 
ПокаЗНI.КII Вllконання 

Загальна ва1)ТЇсть 6014.40 
Освоєно на 01.01.201 О року 1554.00 
%OCBOЄННJJ 25,81% 
Початок робіт 2 кв. 2007 
ЗакінчеННJI робіт 4кв.2011 

Завдвння: Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 

масиву "Оболонь 11 в м. Бровари (1 етап) 
1 Мета: осушеННJI територій та водовідведення дощових та талих вод з території 

підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського призначенНJJ 

_ західної та південно-західної частини міста Бровари 

ПроектувaнНJJ та будівництво Обсяг План на 201 О План на 2011 
водовідводу дощових та талих фінансування рік рік 

вод по масиву "Оболонь" 3721,22 
!!оrcВЗНIIКII ВІlконаннSI 
!агальна вартість 7102, 09 
~BOЄНO на 01.01.2010 року 3380, 87 
~ Освоєння 47, 6% 
!!очаток робіт 1 кв. 2006 
~нчення робіт 4 кв. 2011 
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".. 3а8дIlIIIIЯ: ПроектуванlUJ, кориryванlUJ робочого проекту та будівництво 2-го 
3 ввоДУ газопроводу високого тиску в м. Бровари 

Мста: забезпечення газопостачанlUJМ споживчої групи населення міста 
~ І'""' Обсяг Передпроектні та проектні Пnан на 2010 План на2011 

фінансування . 
рік роботи 2-го вводу газопроводу рІК 

820,48 
І'""" 

uокаЗllllКl1 ВІІКОl181111Я 

Заranьна вартість 1075,00 
'Освоєно на 01.01.2010 року 254,52] 
І'""' 

%OCBOЄHНJJ 23,68 % 
Початок робіт 1 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

І'""' 

ЗавдаВІІЯ: ПроектуванНJI, коригування робочого проекту та будівництво 

4 
інженерних мереж дитячого містечка по програмі "Кіндердорф Інтернешнл" в 
",.Бровари Київськоі обл. 

Мета: енергозабезпеченНJI дитячого містечка 

Проектув8ННJI, коригуванНJI Обсяг План на2010 План на2011 
робочого проекту та будівництво фінансуванНJI 

. 
рік РІК . 

Інженерних мереж дитячого 242,90 
ПокаЗВИКl1 Вllковавня 

Зaranьна вартість 400,30 --
Освоєно на 01.01.2010 року 157,4 -

%OCBOЄННJJ 39,32% 
Початок робіт 1 кв. 2007 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

~ 
Завдання: Проектування та реконструкція дощової каналізації по вул. 

МалОхиівська в м. Бровари, Київської обл. 

10. 
Мета: Відведення дощових та талих вод та осушенНJI території м. Бровари 

Проектування та реконструкція Обсяг План на 2010 Планна2011 

Дощової каналізації по вул. фівансув8НШІ рік рік 

~ 
Малокиївська 136,87 

!!окаЗНIIКИ виконання 
,-

!агальна вартість 1711,00 

~CBOЄНO на 01.01.201 О року 1574, 128 
~ОСВОєння 92,00% 
~чаток робіт 3 ІСВ. 2007 

~ ~нченlUI робіт 4 ІСВ. 2011 
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",.. 'ЗРDд8111IЯ: ПроектуванНJI та будівництво водопроводу по вул. І.Сірка в м. . 
6 

Бровари .w • ~eтa: 
осушення теРИТОРІИ та ВОДОВІдведення дощових та талих вод з територіі 
підтопnених районів міста Бровари 

~I"'" 

Передпроектні та проектні Обсяг План на 2010 План на 2011 
Jbiнансvвання пік оік роботи 

74,10 
показllПЮI ВІІКОl181111Я 

зaraльна вартість 100,00 
освоєно на 01.01.2010 po~_ 25,90 
І"'" 

% освоєння 25,90% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завдання: Проектування та будівництво газопроводу до церкви парафіі CВJlTOГO 

1 Апостола і євангеліста Іоанна Богослова по вул. Черняхівського в м. Бровари 
, Мета: забезпеченНJI газопостачанням споживчої групи населення міста 

Проектні роботи та будівництво 
Обсяг План на 2010 Пnан на2011 

фінансуванНJI 
. 

рік РІК 
газопроводу 

Показнпки виконання 

Зanшьна вартість 227,42 
Освоєно на 01.01.2010 року 227,42 
%OCBOЄННJI 100,00% 

І 

Початок ~обіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2008 

~ 
Завдання: Проектування та реконструкція господарчо-питного водопроводу по 

вул. Київська М. Бровари 

""'" 
Мета: інженерне забезпечеННJI даного району 

Пnанна2010 Пnанна2011 Обсяг 

сЬінансvВІІКНЯ пік пік Проектні роботи 
5077,37 113,70 -~оказнuкн викоиаинSI 

~ara.льна вартість 5906,00 

~BOЄНO на 01.01.2010 ~oкy 828,63 
~OCBOЄННJI 14,03% 
~аток_робіт 2 кв. 2008 

r---~eННJI ~обіт 4 кв. 2011 
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ЗаВДОIIIIЯ: Проектування та будівництво каналізаційно-напірної станції на 

9 тeplrropiї промислово-комунальної зони в районі Обїзної дороги в м.Бровари 
Мето: побудувати каналізаційно-напірну станцію 

і 
~ 

Обсяг Ilлан на 2010 План на 2011 
Передпроектніроботи Jltінансvвання пік пік 

200,00 r 
ПОКОЗІІІІКІІ ВІІКОІІОІІІІЯ 

Загальна вартість 200,00 
Освоєно на 01.01.201 О року 0,00 
% освоєння 0,00% 
Початок робіт 2 КВ. 2008 
Закінчення робіт 4 КВ. 2011 

Завдоння: Проектування та будівництво очисних споруд в районі міського 

10 кладовища по вул .. Кутузова в м. Бровари 
Мето: інженерне забезпечення даного району 

Обсяг План на2010 План на 2011 
Проектні роботи Фінансvвання пік пік 

200,00 
Показники виконання 

Загальна вартість 200,00 
Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 
% освоєння 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

Завдання: Проектування та будівництво водопровідних споруд на території 

11 
промислово-комунальної зони в районі Обїзної дороги в м. Бровари 
Мета: побудувати водопровідні споруди ДJIJI постачання та забезпечення району 

водою 

Обсяг План на2010 Планна2011 

Передпроектніроботи Фінансvвання пік пік 
200,00 

Показники виконання 
Загальна вартість 200,00 

Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 

% Освоєння 0,00% 

Початок робіт 1 кв. 2008 

__ Закінчення робіт 4 кв. 2011 



~'fp;даIIIIП: Проектування та будівництво штучного водоймища ДnJl 
аJC)'МУЛlованНJI очищених зливових стоків на перетині залізниці та ПШJIXопроводу 

JZ 
06ізкоі дороги в М. Бровари 

Мета: побудувати штучне водоймище ДJIJI акумуnюваННJI очищених зливових . 
стоюв 

r- ОБСJlГ Пnан на 2010 Пnан на2011 , Проектні роботи ~інансvванни оік оік о 

І 100,00 
lІокаЗllllКl1 BIIKOl1811HR 
Заranьна ва--,,-тість 100,00 
освоєно на 01.01.2010 J!0КY 0,00 
%OCBOЄННJI 0,00% 
Початок ~обіт 1 кв. 2008 
ЗакінченНJI робіт 4 кв. 2011 -

r-

Завдання: Проектування та будівництво водопровідних споруд на території 
о промислово-комунальної зони в районі Обізноі дороги в М. Бровари 
13 

Мета: побудувати водопровідні споруди ДnJl постачанни та забезпеченНJI району 
водою 

ОБСJlГ Пnан на2010 Ппан на2011 

Передnpоектніроботи JЬінансvванни рік рік 

100,00 
Показники виконання 

Загальна вартість 100,00 
Освоєно на 01.01.2010 року 0,00 
%OCBOЄННJI 0,00% 
Початок робіт 1 кв. 2008 
ЗакінченНJI j)обіт 4~=!~" 
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ПодаllllВ: 

НаЧ8JIЬИИК відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови ~-It-44-___ В.В.Руденко 

! 

1 

Щ 

І. 

сп 

ара 

qт 

І, 

І,І, 1 

t 

1 n 
.2. 1 

~ ф' 
І. 

Фі~ 
AIi~ , 


	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104

