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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради від 13.05.2010 № 1518-83-05 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2010 рік" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради та 
розглянувши клопотання начальника відділу у справах сім»ї та молоді, 
начальника відділу фізкультури, начальника відділу культури, начальника 
управління освіти, начальника управління праці та соціального захисту, 
начальника управління житлово-комунального господарства, 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: 

І.Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 № 
1518-83-05 "Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 2010 рік": 

1.1. Внести зміни до Місцевих програм по відділу у справах сім»! та 
молоді: 

1.1.1. «Місцева Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 
2008-2012 роки», зменшити видатки на 2104,0 тис. грн. та читати обсяги 
фінансування на рік - 197,896 тис. грн., загальний фонд. 

1.1.2. «Місцева Програма підтримки молоді на 2008-2010 роки», 
збільшити видатки на 2104,0 тис. грн. та читати обсяги на рік 19,804 тис. грн., 
загальний фонд. 

1.2. Внести зміни до Місцевої програми по відділу фізкультури та 
спорту: 

1.2.1. «Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Бровари на 
2007-2011 роки», збільшити видатки на 29,4 тис. грн. та читати обсяги* на рік 
159,4 тис. грн., загальний фонд. 

1.3. Внести зміни до Місцевої програми по відділу культури: 
1.3.1. «Програма проведення культурно-масових заходів по м. Бровари 

на 2010 рік», збільшити видатки на 227,0 тис. грн. та читати обсяги на рік 
478,0 тис. грн., загальний фонд. 

1.4. Внести зміни до.Місцевої програми по управлінню освіти: 
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1.4.1. «Міська програма «Обдарованість», збільшити видатки на 180,4 
тис. грн. та читати обсяги на рік 370,4 тис. ірн., в тому числі 353,5 тис. грн.-
загальний фонд та 16,9 тис. грн.- цільовий фовд. 

Х.5. Внести зміни до Місцевої програми по управлінню праці та 
соціального захисту: 

ІД.1. «Міська програма «З турботою про кожного», зменшити видатки 
на^5772>9і ЕЕВь грн. та читати обсяги на рік 1723,117 тис. грн., в тому числі: 
1423,7 тис. грн.- загальний фонд, 299,417- цільовий фонд. 

1.5. Внести зміни до Місцевої програми по управлінню житлово-
комунального господарства: 

1.5.1. «Міська програма утримання та розвитку об»ектів житлово-
комунального господарства», збільшити видатки на 1000,0 тис. грн (цільовий 
фонд) та 300, 0 тис грн. (спеціальний фонд) та читати обсяги на рік 17444,9 
тис. грн., в тому числі: 10339,8 тис. грн. -загальний фонд, 200,0 тис. грн.-
бюджет розвитку, 4058,8 тис.грн. -цільовий фонд, 2846,3 тис. грн.-
спеціапьний фонд. 

1.6. Внести зміни до місцевих програм по виконавчому комітету 
Броварської міської ради: 

1.6.1. «Міська програма інформування громадськості щодо діяльності 
органів місцевого самоврядування через місцеві друковані видання», 
збільшити видатки на 100,0 тис. грн. (цільовий фонд) та читати обсяги на рік 
391,7 тис. грн., у тому числі: 291,7 тис. грн.-загальний фонд та 100,0 тис. 
грн.-цільовий фонд. 

1.6.2. «Програма соціальної допомоги на поховання», зменшити 
видатки на 18,0 тис. грн. та читати обсяги на рік 52,0 тис. грн., загальний 
фонд. 

1.6.3. «Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської 
редакції міськрайонного радіомовлення», збільшити видатки на 8,0 тис. грн. 
та читати обсяги на рік 188,0 тис. грн., загальний фонд. 

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

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

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 


