
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

IJIPo внес~ння ~~iH та Д~повнень до рішення Броварської l 
МІСЬКОІ ради ВІД 29.12.2004 Р Н!! 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 12.05.05 
Н!!284, від 13.05.05 Н!!285, від 20.05.05 Н!! 303, начальника управління 
жи:rлово-комунального господарства Морозової В.О. від 16.05.05 Н!!3 77, від 
20.05.05 Н!!388, від 20.05.05 Н!!389, начальника управління освіти Онищенка 

о В.І. від 20.05.05 Н!! 542, заступника начальника Броварського .... . -.. . . .... 
МІСЬКРаионного управЛІННЯ ЮСТИЦІІ - начальника ВІДДІЛУ реєстрацll актІВ 

цивільного стану Мальченка Л.В. від 04.05.05 N!! 4-10/824, настоятеля храму 
святих Петра та Павла протоієрея Олександра Левчука від 20.05.05 
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 Н!! 613-30-24 "Про затвердження Програми COцi8JIЬHO

" економічного та культурного розвитку міста на 2005 рік" : 
'о '" ~. ; , 1. Внести зміни до програм: 
.,~, 'о J 1.1. "Місцева програма соціально-економічного розвитку" в 
. "': частині заходів: 
" о' ~I,:' ::.} - п.4 Реконструкція приміщення управління освіти, збільшити 
.:~:,ВиДатки на 80,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 180,0 тис.грн., з бюджету 
.,~:',~р'ОзВитку - 180,0 тис.грн. (Управління освіти) 
?~:~ ~;.! :;~ п.16 Капітальний ремонт та реконструкція. житлового фонду, всього -
~:~f,~~Чtьшити видаТІ(И на 265,0 ~ис.грн. В тому ЧИСЛІ: 
1~$"~'~'.:;:~ Програма "Фасад", зБІЛЬШИТИ видаТІ(И на 250,0 тис.грн., та читати
~t'~б.9яги на рік 400,0 тис.грн., з бюджету розвитку - 400,0 ТI1.С;·ГР,Н!; (YW) 
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.. Доповнити п.16 підпунктом: - капітальний ремонт під 'їзду житлового 

будинку по вул. Незалежності 6 в, обсяги на рік - 15,0 тис.грн., з загального 
фонду - 15,0 тис.грн. (УЖКГ) 

.. п.19 Благоустрій міста, всього: збільшити видатки на 12,0 тис.грн., та 
читати .. обсяги на рік 3537,0 тис.грн. В тому числі: .. безпосередньо на 
благоустрій - збільшити видатки на 12,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 
2792,0 тис.грн., з загального фонду - 2792,0 тис.грн. (УЖКГ) 

.. п.22 Реконструкція доріг, тротуарів, зменшити видатки на 250,0 
тис.грн., та читати - обсяги на рік 177,3 тис.грн., з бюджету розвитку -
177,3 тис.грн. (УЖКГ) . 

.. п. 29 Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка , обсяги на рік - 40,0 
тис.грн., розпорядником коштів вважати ВКБ міськвиконкому, замість 
Відділу містобудування та архітектури . 

.. п. 36 Реконструкція приміщення груп у ДНЗ N!!20 "Золота рибка", 
збільшити видатки на 20,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 40,0 тис.грн., з 
бюджету розвитку .. 40,0 тис.грн. (Управління освіти) 

.. п. 38 Реконструкція приміщення управління комунальної власності, 
збільшити видатки на 20,0 тис.грн. та читати - обсяги на рік - 70,0 тис.грн., З 
бюджету розвитку -. 70,0 тис.грн. розпорядником коштів вважати ВКБ 
міськвиконкому, замість УЖКГ . 

1.2. Доповнити програму наступним пунктом: 
.. п. 43 Реконструкція приміщення відділу реєстрації актів цивільного 

стану по вул. Шевченка 2 , встановити обсяги на рік - 40,0 тис.грн., З 
бюджету розвитку - 40,0 тис.грн. (ВКБ міськвиконкому) 

1.3. Внести зміни до "Місцевої програми соціально"культурного 
розвитку" : 

.. п. 8 Будівництво церкви Петра та Павла в м. Бровари, збільшити 
видатки на 50,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 100,0 тис.грн., З бюджету 

. розвитку - 100,0 тис.грн. (ВКБ міськвиконкому) 
• 4 .. п.9 Проектування та будівництво церкви Покрова Пресвятої 
. Богородиці, збільшити видатки на 50,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 
:~'1~0,0 тис.грн., З бюджетУ розвитку - 100,0 тис.грн. (ВКБ міськвиконкому) 

.' . . . .. , -. . . 
.:.': '. '1 А·: Доповнити "Місцеву програму по охороні навколишнього 
:~. природного середовища" наступним пунктом: 

~.:1~·;·· 1':- п.5 Проектування та будівництво артезіанської свердловини бюветного 
t~': ~~~~J:I'райЬні парку "Приозерний" , встановити обсяги на рік - 1 0,0 тис.грн., 
::::)~.:~~,ц~~.РОзвитку" 1 0,0 тис.грн. (ВКБ міськвиконкому) 
:: ~ .. ~:.;.:: ;·:::·~~: .. \f~.~ ~:.\:-.. 
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.~~~t~~~~.Їf;5{:·~.:·:~ДОповнити "Місцеву програму енергозбереження та 
і"'~~-~ ... ·':і·L~·. ~ ;-,:. " •• 

~!.!~~~f~.!-~~~:~ечення" наступними пунктами: 
:.. ~,; .. ~~ ··::;;~:i·· ; 
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- п.5 Реконструкція вбудованих бойлерних в житлових будинках 
комунальної власності , встановити обсяги на рік - 10,0 тис.грн. З бюджету 
розвитку - 10,0 тис.грн. (УЖКГ) 

- п.6 Будівництво мінікотельні 30Ш N!!З , встановити обсяги на рік - 70,0 
тис.грн., З бюджету розвитку -70,0 тис.грн. (Управління освіти) 

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

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

бюджету, фінансів та цін. 
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Подання: 

начальник 

управління економіки 

Погоджено: 

секретар міської 
ради 

перший заступник 

міського голови ------::: __ ~t=~~~~ 

завідуюча юридичним відділом 

заступник начальника 

фінансового управління 

завідуюча 
загальним відділом 

. голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

. бюджету, фінансів та цін 

С.М. Возняк 

І.Г. Лавер 

Т.А. Сторожук 

Н.І. Гнатюк 

. , В.І.Бєлік 
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