
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради від ЗО. 12.2010 №110-05-06 

"Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 201 І рік" 

(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради 
та розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, 
управління праці та соціального захисту населення, відділу культури, 
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 

В И Р І Ш И Л А : 

1.Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 № 
110-05-06 "Про затвердження Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста на 201 1 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», збільшити видатки на 122,398 тис.грн., 
спеціальний фонд, та читати обсяги фінансування на рік - 15347,098 
тис.грн., в тому числі- 10042,1 тис. грн.-загальний фонд, 900,0 тис.грн-
бюджет розвитку, 4000,0 тис. грн.-цільовий фонд, 404,998 тис.грн-
спеціальний фонд. 

1.1.2. «Програма охорони навколишнього природного середовища», 
збільшити видатки на 120,169 тис. грн., спеціальний фонд, та читати обсяги 
фінансування на рік-400,169 тис. грн., спеціальний фонд. 

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

1.2.1. Програма «З турботою про кожного», збільшити видатки на 100,0 
тис. грн., загальний фонд, та читати обсяги фінансування на рік 1450,5 тис. 
грн.І, загальний фонд. 

1.3. Внести зміни до Місцевих програм по відділу культури: 



1.3.1. «Програма проведення культурно-масових заходів в м. Бровари 
на 2011 рік», збільшити видатки на 50,0 тис. грн, загальний фонд, та читані 
обсяги фінансування на рік 160,0 тис. грн., загальний фонд. 

2. Фінансовому 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 
№ 


