
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

Броварської міської ради від 29.12.2011 N5! 504-17-06 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2012 рік" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради, 

розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, 

управління освіти, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 

цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 N5!504-
17-06 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2012 рік": 

1.1. Внести зміни до Місцевих програм по управлінню житлово

комунального господарства: 

1.1.1. "Програма утримання та розвитку об' єктів житлово-комунального 
господарства на 2011-2015 роки", збільшити обсяги фінансування по 

спеціальному фонду на суму 150,0 тис. грн., та читати обсяги на рік 18508,42 
тис. грн., в тому числі: 13023,62 тис. грн. - загальний фонд, 2450,0 тис. грн. -
бюджет розвитку, цільовий фонд - 1500,0 тис. грн., спеціальний фонд - 1534,8 
тис. грн. 

1.1.2. "Програма охорони навколишнього середовища на 2008 - 2012 роки", 
зменшити обсяги фінансування по спеціальному фонду на суму 50,0 тис. грн. 
та читати обсяги на рік 771,9 тис. грн., спеціальний фонд. 

1.2. Внести зміни до Місцевих програм по управлінню освіти: 
1.2.1. Програма "Дошкільна освіта на 2011-2014 роки", збільшити видатки 

на 90,0 тис. грн. по бюджету розвитку та читати обсяги фінансування на рік 
3085,6 тис. грн., в тому числі: 148,0 тис. грн. - загальний фонд, 2937,6 тис. грн. 
- бюджет розвитку. 

1.2.2. Програма "Загальна середня освіта на 2011 - 2014 роки", збільшити 
видатки на 10,0 тис. грн. по бюджету розвитку та читати обсяги фінасування 
на рік 800,6 тис. грн., в тому числі 150 тис. грн. - загальний фонд, 650,6 тис. 
грн. - бюджет розвитку. 
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2. Доповнити "Програму соціально- економічного та культурного РОЗЗИЕ:і 

на 2012 рік" наступними програмами: 
2.1. "Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімг:гу 

в м.Бровари на 2012 - 2014 роки", встановивши обсяги фінансування на 2012 
рік в сумі 25, О тис. грн. по загальному фонду. 

2.2. "Програма запобігання та ліквідації наслідків підтоплення території 
міста Бровари на період 2012 - 2015 років" та читати обсяги фінансування Е2 
рік 50,0 тис. грн. по спеціальному фонду. 

3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати 

видатки, згідно з даним рішенням. 

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

цін. 

Міський голова І.В.Сапт=:ко 

м. Бровари 
від ____ _ 
и2. _____ _ 


