
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоr ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
~po внесення змів до «Міської програми по І 

БУДІВНИЦ~ВУ та реконструкції магістральних вулиць 
загалЬНОМІСЬК~ГО. призначення на 2008 - 2011 РОКИ», 
затверджеНОІ РІшенням Броварської міської радИ 

від 14 січня 2008 року за Н!! 593-32-05 

розгля~ши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради ~IД 20:05.2010 року Н!! 178, відповідно до рішення Броварської 
міської ради ВІД 14 СІЧНЯ 2008 року за Н!! 593-32-05, керуlOЧИСЬ пунктом 22 стапі 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвптку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Ввести зміни до «Міської проrpами по будівництву та реконструкції 
магістральних ВУЛИЦЬ загальноміського призначення на 2008 - 2011 роки» 
(далі -'Проrpама), затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 
січня 2008 року за Н!! 593-32-05, в розділ 3 Програми, згідно з додатком. J 

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

3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
3.1. забезпечити; своєчасне виконання заходів Проrpами із залученням 

підрядних' організацій; . 
3.2. звітувати про хід виконання Програми щомісячно управліншо еКОНОМІКИ 

Броварської міської ради ,~-:-~ . 
4. КОIl1рОЛЬ за виконанням цього рі )~m~~~ на заступника МІСЬКОГО 

ГОЛОВИ Рvденка В.В. ~ о&- О ~ ~ 1S'~ 
J, '~. ,'ф-()\ 

В *011 .'!\ OO~ 
.... ~lІуІочий обов'язки міського голов UJ ~ \" '\~.. ~ : 
"'~'Peтap Ради c:t.... ь І.В.Сапожко 
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ПОДI1II1IЯ: 

НачальНIІК відділу 

погОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник управління економіки 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

~:.J..I...JD&.,~--- ~I. ~·I. )КдаНОВСЬІОІ 

~-f.A~-+-- В.В. РудеН1СО 

с;і с.п.Ковpиra 
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Начальник загального відділу ............ ..........--~L:=::;?}І.І.гНатюК 
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Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
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Додаток 
до рішення 

Броварської міської ради 
від O?l/ с5 bIlJN! ~.9/P-.PI'-a-

Зміни ~o Міської ПРограми по будівництву та реконструкції 
маГІСТРальних вулиць загальноміського призначення 

на 2008 -2011 роки 

З. Завдання до Міської програми 

тис. гРн. 

30вдаllllЯ : Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
районного значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) 

1 Мета: покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільної 
ДОРОГlі та дорожньої інфраструктури по вул. Воззєднання 

Обсяг Пnан Пnан 
Реконструкція магістральної вулиці ' фінансуван 201 Орік 2011 рік 

3417,62 1827,63 
ПокаЗ11І1К11 ВІІКОН811НЯ 

Загальна вартість 5095,49 
Освоєно на 01.01.2010 ooкv 1677 87 
% освоєного 32.93% 
Початок робіт 4 кв. 2005 
Закінчення робіт 4 кв. 2011 

JaВД8ПНП: Проектування, коригування робочого проекту та j~б~~~У,J.і~~ 
~стральиої вулиці загальноміського значення (вул.Київс ~f),в~-:",~~оh~~йJq~ 
mn: від обїзної дороги до р-ну Розвилка) ~IЩJ.J.Д ~Щ ~~ я b~~!E) ~~tS~rt 8)..cs;~.J 
~Ieтa: забезпечення розвитку мережі автомобільних ДОРІГ ~~cТ~ БРq!l~~.и Ьu .!'ІІ 

Проектування та 
реконструкція 

ВУJI.Київська ( 1 етап) 

nПан на 2010 ОІК I~ Ншін. на 20·У·}:niК 
Обсяг Де жав ~':"I' І , * -:- )Jc8>~"H 

фінансув Місцевий ~й Мi~~ ~ 
бюджет бюджет бюджёr бюджет ання 

5596,29 
ВТ. Ч.: 

31145,03 проектні роБОТJl 

r-~ ________ ~ _______ ~~з~з~о,~ОО~L-_____ 1Г----------~--~ 
~ИІІКП Вllконаннв 
_ваотість 
~Ha 01.01.2010 
~oгo 

42460.80 
11315.77 ___ _ 
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Пода111ІЯ: 

НачальниК відділу 

ЗаступнИК 

міського голови 
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SРОВАРСЬІ(А МІСЬКА РАдА киlвсько' ОБЛАСТІ 

B~.~~!. ~~:~2.!:.~ Б~ДІВ~ИЦТВА 
Фаk-rlI'lllа адреса: 0740 І, м. Бровар". КllїОСЬКОі об дa~, DУЛг· ГаrпРJllа,. 15 
тcn (294) 5-32-49 тел/факс 5-"1-37 naCТI, ВУЛ.. pyweВCIoKoro,2 

• '- КОД 22202690 

--ВІД' /R: "'. ;r:~~,N!! .. , ((( ........ . ...... . 
~ На НІ .... ···············ВІд ........................ . 

Про 81111eeCIIIIR ПІІТПІІІІЯ 110 Р03ГЛЯД 

5popppeIok'Of А.lськоІ РОДІІ 

ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ШаНОВНII" ІГОРІО ВаСIIЛЬОВIIЧУ! 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» прошу включити до порядку денного Броварської 
міської ради Київської області питання: 

«Про внесення змін ДО «Міської програМl1 по будіВllllЦТВУ та 
реконструкції магістраЛЬНllХ ВУЛІІЦЬ загальноміського ПРllзначення ІІа 

1008 - 2011 РОКІІ», затвердженої рішенням Броварської ~liCЬKoi раДl1 від 14 
сіЧllJl 2008 року за N!! 593-32 .. 05. 

з повагою 
начальник відділу 
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