
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І НІ Г, Н II я 

Про внесення 'мін та доповнень до рішення 
Ьровареької міської ради від ЗО. 12.2010 № 110-05-06 

"Про ствердження Програми еоціально-економічиоіо 
та культурного розвитку міста па 2011 рік" 

(з иасгупнпмн змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради 
та ротіянувиїи клопотання управління житлово-комунального господарем*;!, 
управління праці іа соціального захисту населення, виїділу капііальпоіо 
будівниці ва, редакцію міськрайопного радіомовлення, управління освіти, 
службу у справах дітей, відділу культури, відділу фізичної кульїурп м 
споріу, керуючись п. 22 ет. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в У країн Г та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-
екопомічпого та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Гінесіи -{міни до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 
№ 110-05-06 "Про затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного ро{вітіку міста па 2011 рік": 
1.1. Ііііссгн шіни до Місцевих прої рим по управлінню жпілово-

комуііа.іміоіо господарства: 
1.1. і. «Програма утримання та розвитку об»сктів жшлоио-

комупальпого господарства на 2011-2015 роки»: зменшити видатки по 
цільовому фонду па 1417,5 тис. гри., збільшити обсяги тю бюджеіу роївні ку-
па 520,0 тис. гри. та по спеціальному фонду на 430,0 іис. гри. та чи га мі 
обсяги на рік 15022.567 тис. гри., в тому числі: І 1114,560 міс. гри-загальний 
фонд, 1240,5 міс. гри.-бюджеі розвитку, цільовий фонд- 25X2,5 піс. ірн., 
спеціальний фонд- 084,998 тис. гри. 

1.2. Доповнити Місцеві програми по управлініно жіплово-

ісому пал ьііого господа реї ва: 

1.2.1. «Програма фінансової підтримки житлово-будівельпнх 
кооперативів іа об'єднань співвласників баїаіоквармірпих будників на 201 I-
2012 роки», встановити обсяги фінансування на 2011 рік в сумі 200,0 міс. 
гри., загальний фонд. 

1.3. Внести зміни до Місцевих програм по управлінню праці та 

соціальною захиеіу населення: 



1.3.1. Програма «З турботою про кожного», збільшити виліпки на ї26%7 
тис. гри., загальний фонд, та читати обсяги па рік- 2191,2 з не. гри., иігальппіі 
фонд. ' 

1.4. Внести (міни до місцевих програм по відділу капітального 

будівництва: . 

1.4.1. «Програма по реконструкції об»ектів соціальної о призначеним на 
2008-2011 роки», зменшити видатки на 460,0 тис. гри, іа чіпані обсмій на 
рік- 615,2 тис. гри., бюджет розви тку. 

1.4.2. «Програма по будівництву IV житлового раііопу па 2008-201 І 
роки», зменшити видатки па 2000,0 гис. гри., бюджет рознніку га чи кпи 
обсяги на рік -0. 

1.5. Внести зміни до місцевих програм по управлінню освіти: 

1.5.1. Програма «Обдорованість», збільшити видатки па 45,8 тис. »рн.. 
загальний фонд та читати обсяги на рік 344,8 тис. гри. 

1.6. Внести зміни до Місцевих програм виконавчого ісоміїегу 

!> ро ва рс і> кої міс ь кої рад и: 

1.6.1. «Програма діяльності та фінансової нідірпмки Броварської 
редакції міськраііоипого радіомовлення», збільшити видатки па 17,0 тис.гри., 
загальний фонд та читати: обсяги фінансування на рік 225,0 тис.гри., в том> 
числі: 125,0 тис.гри.- кошти міського бюджету та 100,0 тне.ірн. -субвенція з 
районного бюджету на фінансування об»сктів спільного користування 

1.7. Внсспі зміни /ю Місцевих програм по відлілу ісу.іьіурн: 

1.7.1. «Програма проведення куньтурно-масових *ахо.ііи м. провари на 
2011 рік», збільшити видатки на 114,0 тис. гри. та ч т а ш обсяі п на рік 274,0 
тис. гри., загальний фонд. 

1.8. Внести зміни до Місцевих програм по службі у справах дітей: 

1.8.1. «Програма запобігання дитячої безоглядності, підтримки сім»ї з 
дітьми «Назустріч дітям», збільшити видатки на 99,0 іпс. ірп., заіальнпії 
фонд та читати обсяги на рік 199,0 тис. гри. 

1.9. Внести зміни до Місцевих програм по відділу фі пічної 

культури та споріу: 

1.9.1. «Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Ьровари па 
2007-2011 роки», збільшити видатки-на 20,0 тис. гри., загальний фонд та 
читати обсяги па рік 240,0 тис. грн. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради ирофіиансуваш 
видатки, згідно з даним рішенням. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на поспішу комісію 
з питань еоціально-економічиого та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та ціп. 

Міський голова - І.В.Саножко 
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№ 


