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БРОВАРСЬкА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

І Про BH~eHHH змін в додаток до рішеннн Броварської Mic"Joї 
ради ВІД 13.05.201 О Н!! 1513-83-05 «Про внесення змін до 
«Міської програми по будівництву IV житлового району 
м. Бровари на 2008 - 2011 роки» затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 року Н!! 591-32-05» 

. , 
. '-

Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 22.06.2010 року Н!! 230, відповідно до рішення Броварської 
міської ради від 27.03.2008 р. Н!! 682-35-05 «Про затвердження міської програми 
по будівництву IV житлового району м. Бровари на 2008-2011 РОКИ» (із змінами, 

внесеними згідно з рішенням Броварської міської ради від 13.05.2010 року Н!! 
1513-83-05), 'керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в YкpaїHi)~, враховуючи peKOM~Hдaцiї постійної комісії з питань 
соціально-економічного та' ІСУЛЬТУРНОГО 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 13.05.201 О 
Н!! 1513-83-05 «Про внесення змін до «Міської програми по будівництву 
IV житлового району м. Бровари на 2008 - 2011· роки» затвердженої 
рішенням Броварської міської ради від 14.01 .. 2008 року N2 591-~2-05», 
виклавши в новій редакції завдання 1 О РОЗДІЛУ 3 Програми, ЗГІДНО з 

додатком. 
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 

фінансування Програми, в Me~a~ затверджених асигнувань в бюджеті 
міста на відповідний бюджетнии РІК. . ..... . 

З. Завдання 1 О розділу 3 додатку до РІшення Броварсько! MICЬKO~ ради В!Д 
13.05.2010 року Н!! 1513-83-05» ви~ І Н М, щО втратило ЧИННІСТ~. 

4 К анням цьог НЯ. сти на заступника МІСЬКОГО . онтроль за виков о 

голови Андреєва В.О. • оо ~ ІР ~ 
а 

ВИkОНУЮЧИЙ обов'язки міського го 
сеІСретар ради 

СІ. о 
~ 

І.В.Сапожко . 



Пода111ІЯ: 

Начальник відділу 

ПОГОД)JСЕНО: 

Заступник 

міського ГОЛОВІ-І --,1,====,,-,Г. П. Г олуБовсы\JIi 

-~ .(. 
Начальник управління економіки с.:l! Т.Г.Поліщук 

а 

Начальник фінансового управліННIІ f2. с.п.Коврнra 
І ~ c:c;z ~.v-. 

Начальник юридичного відділу t--" I.Г.Лавер 

Начальник загального вiддi~ 
Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 
--=ftfIjffНf---

, ; 
: 

000321 

Н.l.Гнатюк 

А.В. Булка 



Додаток 

до рішення 

Бров~ської міської ради 
від 1'.L()1.!tJp рН!! /5.fJ-$-tJ!) 

І 

Зміни до Міської програми по будівництву ІУ житлового району м.Бровари 
на 2008 -2011 роки 

3. Завдання до МіСЬІ(ОЇ програми 

тис. грн. 

ЗаВДDIIНЯ: : Проектування та будівництво зовнішніх мереж 1 О кв для 

10 
електропостачання ІУ житлового району в м. Бровари Київської обл. (від 
ПС "АлІОмінієва", "Металургійна" до РП (ТП)-5) 

Мета: Розбудова та модернізація інфраструктури міста 

Обсяг ПЛан на ПЛан на2011 

будувництво інженерних мереж J!tiHaRCYBaH 2010 пік пік 
5221,83 4931,181 

ПокаЗНllКl1 

Загальна вартість 5283,650 
Освоєно на 01.01.2910 року 61,82 
% освоєння 1, 17% 
Початок робіт І 3 кв. 2009 

.... Закінчення робіт. : \ " 4 кв. 2011 

~~iH~ ~1(..o ctJ:~ 
ВИХонуючий оБОВ'JlЗКИ місько!'! '" ~~ 4~!g 'апожко 
голови - секретар ради .... ,..... ~) СІ СІ 
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ПОДUІІІІЯ: 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПIlИК 
міського гоnови 

k=1 М.М.ЖдаНDВСЬIІІІІі, . ) 

Г:П.ГолубовськиЙ 

І 
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