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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін та доповнень до рішеННJI Броварсь~ 
міської ради від 29.12.2004 р N!! 613-30-24 

"Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2005 рік" 

( з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки 
Броварської міської ради Возняка С.М. та розглянувши клопотання 
начальника відділу капітального будівництва Литвиненко Л.М. від 
17.01.05 N!! 23, в.о. начальника відділу культури Метьолкіної Л.О. від 
14.01.05 N!! 05, начальника відділу фізичної культури і спорту Лавер П.l. 
від 17.01.05 N!!05, N!!06, начальника управління освіти Онищенка В.І. від 
17.01.05 N!!93 , начальника управління житлово-комунального 
господарства Морозової В.О. від 18.01.05 N!!46, N!!47 та від 24.01.05 N!! 60, 
від 28.01.05 N!!74, начальника управління праці та соціального захисту 
населення Рогатюка ю.п. від 24.01.05 N!! 86, керуючись п.22 ст.26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" , враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради 
від 29.12.04 N!! 613-30-24 "Про затвердження Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2005 рік" : 

1. Внести зміни до програм: . 
1.1. "Місцева програма соціально-економічного розвитку" в . 

частині заходів: 
, - п.l О завершення реконструкції залу боксу ДЮСШ N!!2, збільшити 
~~датки на 10,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 30,0 тис.грн, з бюджету 
розвитку - 30,0 тис.грн.(Відділ фізкультури ~a спорту) . . 

, . - п.ll реконструкція майдану на перетИН1 вул. ГагаРІна - НезалеХСНОС;1 
. ,(3 черга), збільшити обсяги на 100,0 тис.грн., та читати - обсяги на РІК 
. . 
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1066,5 тис.грн., з бюджету розвитку 1066,5 тис.грн. (ВКВ 
міськвиконкому) 

- п.12 будівництво адмінбудинку (І черга 2 пусковий комплекс), 
збільшити видатки на 870,4 тис.грн., та читати - обсяги на рік 1443,9 
тис.грн., з бюджету розвитку -1443,9 тис.грн. (ВКВ міськвиконкому) 

- п.13 будівництво нового кладовища по вул. Кутузова, збільшити 
видатки на 40,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 540,0 тис.грн., з 
бюджету розвитку - 540,0 тис.грн. (ВКБ міськвиконкому) 

- п.19 благоустрій міста - зменшити видатки на 200,0 ТИС.ГРН., та 
читати - обсяги на рік 3375,0 тис.грн., з загального фонду - 3215,0 
тис.грн., з бюджету розвитку - 60,0 тис.грн., З цільового фонду - 100,0 
тис.грн.(УЖКГ) 

- п.20 технічне переоснащення вузлів обліку електроенергії мереж 
зовнішнього освітлення, обсяги на рік 62,7 тис.грн., - виключити З 
програми соціально-економічного розвитку та включити до програми 
енергозбереження та енергозабезпечення; 

- п.26 реконструкція даху, вентиляційної системи, встановлення 
роздягальні та внутрішні роботи у МКЦ "Прометей" , збільшити видатки 
на 30,0 ТИС.ГРН., та читати - обсяги на рік 140,0 тис.грн., з бюджету 
розвитку - 140,0 тис.грн. (Відділ культури). 

1.2. Доповнити програму наступними пунктами: 
- п.35 завершення реконструкції шахового клубу , обсяги на рік -

читати 10,6 тис.грн., з бюД>кету розвитку - 10,6 тис.грн. (Відділ фізичної 
культури та спорту) 

- п.36 реконструкція приміщення груп у днз N!!20 "Золота рибка", 
обсяги на рік - читати 20,0 тис.грн., з бюджету розвитку - 20,0 тис.грн. 
(Управління освіти) 

- п.37 будівництво споруд для зберігання, очищення та використання 
вод поверхневого (дощового) стоку (парк "Перемога"), обсяги на рік -
читати 60,0 тис.гри., з бюджету розвитку 60,0 тис.гри. 

1.3. " Місцева програма соціального - культурного розвитку": 
Доповнити програму наступними пунктами: 

. - п.8 будівництво церкви Петра та Павла в м. Бровари, обсяги на рік -
читати 50,0 тис.грн, з БІОДЖету розвитку - 50,0 тис.грн. (ВКВ 

міськвиконкому) 
.~ - п.9 проектування та будівництво церкви Покрова Пресвятої 

, ,Богородиці, обсяги на ріl( - читати 50,0 тис.грн., з бюджету розвитку - 50,0 
~ . тис.грн. (ВКВ міСЬКВИI(ОНКОМУ). 

'. 1.4. ~'MicцeBa програма соціального захисту населеIIНИ": 
:: .. '., .' ". Доповнити програму наступними пунктами: .. ,. . . 



.' 

-1.8. Заміна у виюпочних випадках газових плит, газових колонок та 
інших приладів, які стали непридатними та небезпечними для 
використання малозабезпеченим громадянам міста за рішенням 
виконкому, обсяги на рік - читати 40,0 ТИС.грн., з загального фонду - 40,0 
,тис.грн. (УЖКГ); 

-1.9. Встановлення телефонів для пільгових категорій населення, 
обсяги на рік - читати 30,0 тис.грн., з загального фонду - 30,0 тис.грн. 
(Управління праці та соціального захисту населення). 

1.5. "Місцева програма охорони навколишнього природного 
середовища": 

Доповнити програму наступним пунктом: 
- п.4 будівництво сучасних майданчиків для збору ТПВ та 

придбання новітніх контейнерів, обсяги на рік - читати 200,0 тис.грн., з 
бюджету розвитку - 200,0 ТИС.грн. ( УЖКГ); 

1.6 "Місцева програма енергозбереження та 

енергозабезпечення", в 'части~і заходів: 
- п.1 програма розвитку теплозабезпечення міста та впровадження 

енергозберігаючих технологій: ПТМ "Броваритепломережа" , збільшити 
видатки на 120,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 555,0 тис.грн., з 
бюджету розвитку - 555,0 тис.грн.(ужкг); 

Доповнити програму наступним пунктом: 

- п.4 технічне переоснащення вузлів обліку електроенергії мереж 
зовнішнього освітлення, обсяги на рік - читати 62,7 тис.грн., з бюджету 
розвитку - 62,7 тис.грн.(УЖКГ) 

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

В.О. Антоненко 

· м. Бровари 
~ . .',., від ID, (A,f, IJf 
; :.:'.:.:: :.~~~ !і!! . .....::~~&:...-;-~:.:~~--=:t#~ 



ПодаНІІЯ: 

начальниК . 
управління еконОМІКИ 

Погоджено: 

секретар міської 
ради 

перший заступник :~~~~~[~ міського голови ,---:::=....с::::::::::::'-::'-'-- О.А. Кияниця 

завідуюча юридичним відділом ('"" d І.Г. Лавер 

заступник начальника

начальник бюджетного відділу 
фінансового управління d&,~ 

~ 
завідуюча 

загальним відділом ~? 
~ ~~ t?-. _ 

_ . 

т .0. Сторожук 

Н.І. ГнатюК 
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