
ПРОЕКТ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

Броварської міської ради від 30.12.2010 NQII0-05-06 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2011 рік" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради та 

розглянувши клопотання управління освіти та управління жиглово-комунального 

господарства, управління праці та соціального захисту населення, виконавчого 

комітету Броварської міської ради, служби у справах дітей, відділу капітального 

будівницгва, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" та враховуючи рекомендації ПОСТІИної КОМІСll з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 
NQ 110-05-06 "Про затвердження ПРОІрами соціально-економічного та 

культурного розвитку міста на 2011 рік": 
1.I.Внести зміни до Місцевих програм по управлінню освіти: 

1.1.1. Програма «Дошкільна освіта на 2011-2014 рр.», зменшити видатки на 

130,11 тис. грн., загальний фонд, збільшити на 93,806 тис. грн., бюджет розвитку та 
читати обсяги на рік 959,696 тис. Ірн. , в тому числі: 385,890 тис. грн. - загальний 

фонд та 573,806 тис. грн. - бюджет розвитку. 
1.1.2. Програма «Загальна середня освіта на 2011-2014 рр.», зменшити видатки 

на 0,068 тис. Ірн., бюджет розвитку, на 0,025 тис. Ірн. , цільовий фонд та читати 

обсяги на рік 244,207 тис. грн., в тому числі: 169,932 тис. грн. - бюджет розвитку, 

74,275 тис. грн. - цільовий фонд. 

1.2. Внести зміни до Місцевих програм по управлінню житлово

~омунального господарства: 

1.2.1. «Програма утримання та розвитку об'єктів житлово-комунального 

господарства на 2011-2015 роки» , зменшити видатки по загальному фонду на суму 

688,7396 тис. грн., зменшити видатки по цільовому фонду на 620,2683 тис. грн., 

збільшити видатки по спеціальному фонду на 100,0 тис. грн. , збільшити видатки по 

бюджету розвитку на 145,3661 тис. грн. та читати обсяги на рік 14680,9252 тис. грн. , в 

тому числі: 10425,8294 тис. грн. - загальний фонд, 1385,8661 тис. грн. - бюджет 
розвитку, цільовий фонд - 1784,2317 тис. грн., спеціальний фонд - 1084,9980 тис. грн. 

1.2.2. «Програма по реконструкції об ' єктів соціального призначення на 

2008 - 2011 роки», зменшити видатки на 41 ,055 тис. Ірн. , бюджет розвитку та читати 

обсяги на рік 789,445 тис. грн. , в тому числі: 486,545 тис. грн. - бюджет розвитку, 

302,9 тис. грн. - цільовий фонд. 
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1.2.3. «Програма охорони навколишнього природного середовища на 

2008- 2012 роки», зменшити видатки на 40,169 тис. грн., спеціальний фонд та читати 
обсяги на рік 360,0 тис. грн., спеціальний фонд. 

1.2.4. «Програма фінансової підrpимки житлово - будівельних кооперативів 
та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2011 - 2012 роки», 

зменшити видатки на 83,0 тис. грн., загальний фонд та читати обсяги на рік: 
117,0 тис. грн. - загальний фонд. 

1.3. Доповнити Місцеві програми 1.0 управлінню житлово-комунального 
господарства: 

1.3.1. «Міська програма комплексної реконструкції кварталів застарілого 

житлового фонду м. Бровари на 2008-2015 РОКЮ>, встановити обсяги фінансування в 
сумі 10,0 тис. грн. , цільовий фонд. 

1.4. Внести зміни до Місцевих програм по управлінню праці та соціального 
захисту населення: 

1.4.1. Програма «3 турботою про кожного на 2009 - 2011 рік», зменшити 

видатки на 44,4 тис. грн., загальний фонд, та читати обсяги на рік - 2227,4 тис. грн., 
загальний фонд. 

1.5. Внести зміни до Місцевих програм виконавчого комітету Броварської 
міської ради: 

1.5.1. «Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед громадою міста Бровари на 2010 - 2015 РОКИ», зменшити 

видатки на 11,4 тис. грн., загальний фонд, та читати обсяги на рік 147,4 тис. грн., 
загальний фонд: 

1.6. Внести зміни до місцевої «Програми по будівництву та реконструкції 
магістральних вулиць загальноміського призначення на 2008-2011 роки»: 

1.6.1. В частині по відділу капітального будівництва: зменшити видатки на 
60,0 тис. грн., бюджет розвитку та читати обсяги на рік - 5208,7 тис. грн., в тому 
числі: 5175,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 33,7 тис. грн. - цільовий фонд. 

1.6.2. В частині по управлінню житлово - комунального господарства: 

зменшити видатки на 0,044 тис. грн., бюджет розвитку та читати обсяги на рік: 

1311,556 тис. грн. - бюджет розвитку. 

1.7. Внести зміни до Місцевих програм по службі у справах дітей: 
1.7.1. «Програма запобігання дитячої безоглядності, пiдrpимки сім»ї з дітьми 

«Назустріч дітям на 2010 - 2017 роки», збільшити видатки на 2,2 тис. грн., загальний 
фонд та читати обсяги на рік 201,2 тис. грн., загальний фонд. 

2. фінансьвому управлінню Броварської міської ради профінансувати видатки, 
згідно з даним рішенням. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін. 

Міський голова І.В .Сапожко 

М. Бровари 
від ____ _ 
N!! ____ _ 


