
БРОВAJ)СЬКА МІСЬКА РАДА киfвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~o вне~ення змін в додаток до рішення Броварської місЬІЩЇ 
ради В1Д 20.05.201 О Н!! 1544-84-05 «Про внесення змін до І 

«Міської програми по будівництву та реконструкції магістральних 
вулиць загальноміського призначення на 2008 - 2011 роки», 

затвердженої рішенням Броварської міської ради 
від 14 січня 2008 року за Н!! 593-32-05 

Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської міської 
радІ! від 22.06.2010 року Н!! 230, відповідно до рішення Броварської міської ради від 
14 січня 2008 року за Н!! 593-32-05 «Про затвердження «Міської програми по 
будівництву та реконструкції магістральних вулиць загальноміського призначення 
на 2008 - 2011 РОJСИ» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Броварської міської 
ради від 13.05.2010 року Н!! 1510-83-05), 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 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Внести зміни в додаток до рішення Броварської міської ради від 20.05.2010 
Н!! 1544-84-05 «Про внесення змін до «Міської програми по будівництву та 
реконструкції магістральних ~улиць загальноміського ,призначення на 2008 
- 2011 роки» затвердженої рішенням Броварської міської ради від 14 січня 
2008 року за 'н!! 593-32-05», виклавши в новій редакції завдання 7 розділу З 
Програми, згідно з додатком. ..... . ... 

2. Фінансовому управлінню БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ЗДlис~ю~ати 
фінансування Програми, в межах затверджених асигнувань в бюджеТІ МІСта 
на відповідний БІоджетний рік. 

3. Завдання 7 розділу 3 додатку до рішення Броварської. міської ради 
від20.05.2010 н!! 1544-84-05 визнати l' ,що втратило ЧИННІСТЬ. 

4. Контроль за виконанням цього "f!i асти на заступника міського 

викu::: :;::.:~ ::~oro r · ~o· ~ Ь
О 

~ 
~ t,," І.В.Сапожко 

секретар ради о-~ 

.~ . 
'1й / w 

" ' 



ПОДОІІІІП: 

Начальник відділу 

ПОГОДХСЕНО: 

ЗаСТУПIІИК 

міського голови ....д:-_Г оП оГолуБОВСЬQi 

НаЧIIJIЬННК управпїННJI економіки c~' Т.г.поnіщук 

:і1 Начальник фінансового управління r l..iL- СоПоКОВРllга 
r /:? 

C~/ . 
Начальник юридичного відділу c...s< c::r' I.ГЛавер 

Начальник загального відлйіцу ~Н.І.гнаТЮI 
Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін АоВо Булка 
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Додаток 

до рішення 

Бров~_ської міської ради 
від и.~ 1tJ:, Н!! ~~H~ 

І 

Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції магістральних вулиць 
загальноміського призначення на 2008 - 2011 роки 

3. Завдання до Міської програми 

~ 
тис. грн. 

І , 
Завдання: Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція 

17 
ЬІагістрanьної вулиці загальноміського значення (вул.Київська) в м. Бровари (І 
етап: від обїзної дороги до р-ну Розвилка) 

Мета: забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг міста Бровари 

Обсяг 
llлан на 201 О JlIK Ішан на 2011 пік 

Держав Державн 
Фінансув Місцевий Місцевий 

ний ий 
Проектування та ання бюджет 

бюджет 
бюджет 

бюджет 
реконструкція 

5865,907 
вул.Київська (1 етап) 

ВТ. Ч.: 
З 1145,ОЗ проектні роботи 

ЗЗО,ОО 

ПокаЗН.IКII виконання 
Загальна ваnтість 42460.80 
Освоєно на 01.01.2010 , ІІЗ 15,77 
% освоєного 

, 
26,65% 

Початок робіт 1 кв. 2007 ~ 

.... ЗакінченНJI nобіт 4 кв. 2011 ~ ~ i~ 
І (.,"4 ~O 1_ о іІ * 

*o~l. ~ СІ' Виконуючий обов'язки міського 
ГОЛови - секретар ради :';1 C~ ~ );~ В.Сапожко 
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ПОДDІІІІЯ: 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

-~ --4~~-~--:-~ ____ М'М,ЖJановсь 
QJiI 

__ -;:::=--_ Г. П. Г олуБОВСЬkl!i 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОі ОБЛАСТІ 

ВІ~:1!.ч~~~r ~~р~2.!:~бл:~~~!~~ЦТВА 
ФОКТI~Чllа адреса: 07401. М. БроваРІІ, КІІЇВС"КОЇ області, вул .. Грушевського, 2 
тел. (_94) 5-32-49. тел/факс 5-21-37 код 22202690 

Від .f!!?:(?~.1?.N!! ... r!.~ ...... . 

Про ВІІІІСССІІІІА OIIТOIII 

&роворсьь'ОТ l\Іісы�отr р І 

Відповідно до пу 2 ста 
самоврядування в Україн ) прошу ВКП 
міської ради Київської області питання: 

ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

с; ~{J' 

Закону Украіни «Про місцеве 
ти до порядку денного Броварської 

- Про внесення змін в додаток до рішення Броварсы�оїї міської paдll від 
13.05.2010 N!! 1513-83-05 «Про внесення змін до «Міської програМl1 по 
будіВllllЦТВУ IV житлового району м. БроваРl1 на 2008 - 2011 РОКІІ» 
затвердженої рішенням Броварської міської paдll від 14.01.2008 року N!! 
591-32-05»; 

- Про внесення змін в додаток до рішеНIІЯ Броварсы�оїї міської paAl1 від 
20.05.2010 N!! 1544-84-05 «ІІро внесеllllЯ змін до «Міської програМl1 по 
будіВllllЦТВУ та реlСОНСТРукції ItlагістраЛЬНllХ ВУЛІІЦЬ 'загальномісы�огоo 
ПРllЗllачення на 2008 - 2011 РОКІІ», затвердженої рішеНllЯМ Броварської 
&lісы�оїї paAl1 від 14 січня 2008 року за N! 593-32-05 

- Про ВllссеllНЯ зміll в додаток до ріwеНllЯ Броварської Itlіської paAl1 від 
13.05.2010 Х!! 1508-83-05 «Про ВllесеНІІЯ зміll до «Міської програ~111 по 
будіВНllЦТВУ та реконструкції об'єктів соціалы�~г?? ПРI~~наllеНI~Я ІІа 2008 -
2011 РОКІІ», затвердженої ріwеllНЯМ Броварсы�оІ� МІСЬКО' раДl1 ВІД 14.01.2008 
р. Х! 591-32-05» 

ТуРВIІСЬ'" 
'·21·37 

з повагою 
начальник відділу 

М.М.ЖдановськиЙ 
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