
БРОВАРСБІ<А МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

&0 BHeceHНJI змін в додаток до рішення Броварської місьЮJt 
ради від 13.05.2010 N!! 1508-83-05 «Про внесення змін до 

«Міської програми по будівництву та реконструкції об'єктів 
соціального призначення на 2008 - 2011 роки», затвердженої рішенням 

Броварської міської ради від 14.01.2008 р. N!! 591-32-05» 

Розглянувши клопотання відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 22.06.2010 року N!! 230, 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 
2008-2011 роки» (із змінами, внесеними згідно з рішенням Броварської міської 
ради від 13.05.2010 року Ne 1508-83-05), керуючись пунктом 22 статті 26 Закону 
України <<Про місцеве с{!Моврядування в У країні», 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 Ne 1508-83-
05 «Про внесення змін да «Міської програми по бу:tівництву та 
реконструкції об' єктів соціального призначення ~a 2008 - 2011 роки», 
затвердженої рішенням Броварської міської ради BI~ 14.01.2008 р. N!! ~91-
32-05», виклавши в новій редакції завдання 17 РОЗДІЛУ 3 Програми, ЗГ1ДНО 
з додатком. 

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

3. Завдання 17 розділу 3 додатку до ня 
13.05.2010 Ne 1508-83-05 визнати ~ .,EU{CJI 

4. Контроль за виконанням цього r ~ 
Голови Андреєва в.о. c1r : \. 
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ИКОнуючий обов'язки міського голо IV'~ 

сеКретар ради • ." • 
"0/". 

м. Бровари 

від 0'1 ~JtYt4 
H2"'5~-? 

І.В.Сапожко 



ПодаllllЯ: 

Начальник відділу 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови 

Начальник управління економіки 

Г. П. Г о.'JубовсьКd 

_---Ic...:;;~_·· _~\ __ т.г.ПОЛіЩУК 
V'} 

Начальннк фінансового управлінНJI v1d' 
". /":;JV 

С.П.КОВРJfга 

~ /.' 
Начальник юридичного відділу q~. ____ І.Г.Лавер 

Начальник загального відділу 

Голова комісії з питань 
соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

000322 

.......!::~~!5::::::~......,....H.I.гHaТlOK 

--:IНfН'rI---- А.В. Булка 



Додаток 

до рішення 

Броварської міської ради І() 
від at.t2f.IЦP рН!! /:fPt./.5-аг 

J 

, Зміни до Міської програми по будівництву та реконструкції обєктів 
соціального призначення на 2008 - 2011 роки 

3. Завдання до Міської програми 
тис. грн . 

..- 3nВДn11l1П: Проектування та реконструкція приміщень військкомату під офісні 
11 ПРlіміщення по вул. Грушевського в м. Бровари 

Метn: Забезпечення служб міста офісними приміщеннями 

. Обсяг ПЛан на 2010 
Проектування та реконструкЦ1Я mінансvвання пік 
приміщень військомату 2533,61 347,802 

ПокаЗИlllСl1 Вllконаннп 

Загальна вартість 

ОСВОЄНО на 01.01.201 О року 
% освоєння 
Початок робіт 

Закінчення робіт 

Виконуючий обов'язки міського 
Голови - секретар ради 

2744,00 
210,39 
7,67% 
1 кв. 2008 
4 кв. 2011 

План на 

2011 пік 



ПОДDІIJIЯ: 

Начальник відділу 

ПОГОД)ІСЕНО: 

Заступ н ИlС 
міського голови 

~- • М.МЖдаНОВСЬкві 
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Г.П.ГолуБОВСЬКJIЇf 
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