
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про· . Б l .. BHeCeННJI ЗМІН та доповнень до РІшення роваРСЬКОI 

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 економік 
Броварської міської ради Возняка С.М. та розглянувши клопотанн 
начальника відділу капітального будівництва Литвиненко Л.М. ві, 
05.04.05 N!! 215, від 11.04.05 N!! 228, начальника управліННJI житлово 
комунального господарства Морозової в.о. від 23.03.05 N!!210 , ві; 
01.04.05 N!!240 , від 07.04.05 N!! 262, начальника управління праці т; 
соціального захисту населеННJI Рогатюка ю.п. від 29.03.05 N!! 269 
начальника Броварського МВ ГУ МВС Украіни в Київській област 
Попелюхи О.В. від 28.03.05 N!! 2157, керуючись п.22 ст.26 Закону Україн} 
~'Про місцеве самоврядування в Україні" , враховуючи рекомендацї 

'. постійної комісіі з питань соціально-економічного та культурногс 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

.. ~: : ВИРІШИЛА: 

; ..... , 1. Внести зміни та доповнеННJI до рішення Броварської міськоі ради 
',від',:. 29.12.04 N!! 613-30-24 "Про затверджеННJI Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2005 рік" : 

. '. :: ' 1. Внести змінИ до програм: 
\ ti:, .,", . 1.1. "Місцева програма соціально-економічного розвитку" в 

частині заходів: . 
,.', 1': і .о' п.16 . Програма реконструкції житлового фонду, збільшити видатки 
~~Ha.120,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 410,0 тис.грн., з бюджету 
" розвиТку - 410,0 тис.грн. (УЖІ<Г) 
:' j ,.~_ п:19, благоустрій міста - збільшити видатки на 150,0 тис.грн., та 
"читат~' ,- обсяги на рік 3525,0 тис.грн., з загального фонду - 3365,0 
і:·,:fИс:ГрВ., З бюджету розвитку - 60,0 тис.грн., З цільового фонду - 100,0 
j7:rИti.ірН.(Ужкг). ' , 
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- п. 22 Зміст заходу "Будівництво доріг" замінити на "РеконструкціІО 
доріг, тротуарів" в сумі 427,3 тис.грн. в зв'язку зі зміною напрямку 
виконання робіт (УЖКГ). 

1.2. Доповнити програму наступними пунктами: 
- п.39 Робочий проект будівництва споруд для збирання та 

використання вод поверхневого (дощового) стоку по вул. Київській (1 
етап), обсяги на рік - читати 50,0 тис.грн., з бюджету розвитку - 50,0 
тис.грн.(ВКБ міськвиконкому) 

- п.40 Робочий проект Реконструкції магістральної вулиці районного 
значення (вул. Возз'єднання), обсяги на рік - читати 40,0 тис.грн., з 
бюджету розвитку - 40,0 тис.грн. (ВКБ місы�виконкому)) 

- п.41 Дольова участь в реКОНСТРУlсції ізолятора тимчасового 
утримання Броварського МВ ГУ МВС України, обсяги на рік - читати 
БО,О тис.грн., з бюджету розвитку - 60,0 тис.грн. (ВКВ міськвиконкому) 

1.3. Внести зміни до "Місцевої програми соціального захисту 
населення": 

- п.б Змінити фразу замість фінансування "Програми соціально -
трудової, професійної та медіко - соціальної реабілітації інвалідів, дітей -
інвалідів та молодих інвалідів" товариства "Прагнення" на фінансування 
"Центру соціально-трудової, професійної та медіко-соціальної реабілітації 
інвалідів, дітей - інвалідів та молодих інвалідів" Броварського товариства 
"Прагнення" . 

1.4. Доповнити "Місцеву програму по охороні праці" наступним 
пунктом: 

- п. 5 Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки в м. 
Бровари на період до 2010 р., обсяги на ріІС - читати 10,0 тис.грн., З 
загального фонду - 10,0 тис.грн. (УЖКГ). 

1.5 Внести зміни до "Місцевої програМl1 по охорові та yтpllMalllli 
. паМ'ВТllиків історії і архітектури місцевого Зllачеиив" : 

. - п. 1 та 2 даної програми у сумі 150,0 тис. грн. та 50,0 тис.грН. -
читати ВИJСОРИСТання KomтiB замість цільового фонду, - цільовий фонд 
'міської радИ. (У)ІСКГ). 

, " l.б." Доповнити програму наступним ПУНІСТОМ: 

",: . - п.з ПроеJстні роботи на будівництво пам'ятника воїнам Афганістану, 
: '~бсяги на ріІС - читати 10,0 тис.грн., З бlОДЖету розвитку 10,0 тис.грн. 
" ~(ВКБ" міс;ы�виІсонкому)) 
:~:; ...... ' . ) :,: : 
: ~~~:, " :," 2.:: Фінансовому управліННІ0 Броварської міської ради 
• t· :,... ., . • • 
~:~~р'Qфіна~СУDати видатки ЗГІДНО з даним РІшенням. 
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з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
та культурного розвитку, 

в.о. Антоненко 
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ПОДDВВВ: ~ 

начальниК . ~И /,IvФ ~'~-
управління eKOHOMIK~ 

С.М. ВОЗНЯК 

Погоджено: 

секретар міської 
ради 

перший заступник 

міського голови 'rt;:=:~~;~O.A. Кияниця 

завідуюча юридичним відділом 

, <? 

с- d І.Г. лавер 

начальник 

фінансового управління -ikeeиeeи.eer А.М. Зеленська 

завідуюча 

загальним відділом 

голова постійної комісії з 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

Н.І. Гнатюк . 

В.І.Бєлїк 
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