
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін та доповнень до рішеllllЯ БроварськJ 
міської ради від 29.12.2004 Н!! 613-30-24 

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

(з наступними змінами) 

Заслухавши інформаціlО начальника управління економіки 
Броварської міської ради 80зняка С.М. "а розглянувши клопотання 
начальника відділу І(апітального будівництва ЛИТВИllенко Л.М. від 06.06.05 
N!!350, від 15.06.05 N!! 368, начальника управління освіти Онищеllка 8.1. від 
03.06.05 Н!!599, від 08.06.05 Н!!623 , началЬНИI(а управління ЖИТJlОВО
Jrомунального господарства Морозової 8.0. від 24.06.05 Н!! 499, начальника 
відділу культури Багмут Н.А. від 29.06.05 Н!! 131, начальника відділу у 
справах сім'ї та молоді Ковкрак Т.М. від 1.07.05 Н!!01-09.1-304 керуючись 
11.22 ст.26 Закону УI(Раїни ,,про місцеве самоврядування в Україні". ... . w.· . ... . . 
враховуючи рекоменДаЦl1 ПОСТІИНОl КОМІСl1З питань СОЦlально-еl(ОНОМ1ЧНОГО 

та J(УЛЬТУРНОГО розвитку, БJоджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРШИЛА: 

]. Внести зміни та доповнення до рішення Броварсы�оїї міської ради 
від 29.12.04 Н!! 613-30-24 "Про затвердження Програми соціально
економічного та )(ультурного розвитку міста на 2005 рік" : 

1. Внести зміни ДО програм: 
1.1 "Місцева програма соціаJlы�о-екоllоміllllогоo РОЗВІІТКУ" в 
• • 

чаСТИНІ заХОДІВ: . 
-п.4 ВИI"отовлення проеКТНО-КОШТОРИСJlОЇ документації та 

реJ(онструкція приміщення управління освіти, збільшити видаТJ(J,1 на 100,0 
тнс.грн., та LJИ1'n'ГИ - обсяги на рік 280,0 тис.грн., з б10джету розвитку - 280,0 
тис.грн.; з НИХ направити 260,9 тис.грн. - УправліннJO освітн, 19,1 тис.грн.-
ВJ<Б міСЬКВИКОIІІ(ОМУ. . 

, -по 19 Благоустрій міста, всього: збіЛЬШИ1'И видаТКlі на 175,0 ТИС.грн., 
та чи'гати - оБСЯГI'1 на ріl( 3712,0 тис.грН. В тому Llислі: - безпосередньо на 

. ~лагоустрій - збільшити видатк~ lІа 150,0 1'ИС.грн., та читати - обсяги ІІа рі!( 
: 2942,Q 'гис.ГрН.; з :іВ.·ОЛЬНОГО фОНДУ - 2942,0 тис.грн.; чрО~КТ: р.~!lf<?РС~РУl(Цlі· 
;гсп:Пиці - збільши'ГИ видатки на 25,0 тис.грн., тв чи·г(lти\.:....lобсягН.Нn·рlК 85,0 

:'~гHc.I .. pl.I., з БI0ДЖС1'У розвитку - 85,0 тис.ГРJJ· (У)I(I(Г) .. 
... . 
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І .2. Доповнити Програму насту -2-
44 Р · пними Пунктами: -п . еКОНСТРУКЦІJl ЦОКОЛЮ гім .... .... 

\"1t'J!I'1I на рік - 40 О тис грн б Н8З1І lм.С.ОЛlиника, встановити 
(/LBi І 11) '.., з Юджету розвитку - 40,0 тис.грн. (Управління 

-11. 45 Будівництво адмінб ( 
" _ І 345 О тис гр б удинку ,друга черга), встановити обсяги на 

~,'III':ї."'JИІ<~IІI(~МУ) . Н., З lоджету розвитку - 1345,0 тис.грн. (ВІ<Б 
1,3. Внести зміни до Місце •. . .. "ВОІ програМl1 соцlалы�о-культурІІогоo 

рtlllJИ1КУ : 

_ -11. 7 Програма розвитку музейної справи в м.Бровари на період до 
~O()~ рш<у, зБІЛЬШИТИ видатки на 15,0 тис.грн., та читати обсяги на рік - 76,0 
11i\.',I'rll ,. 1 загально~о фонду - 15,0 тис.грн., з бюджету РОЗВИТI<у - 60,0 
І "І.' 1'11"·, спонсорсьКІ К?ШТИ - 1,0 тис.грн. (Відділ КУЛЬТУРИ) 

1.4 Внести ЗМІНИ дО "Місцевої програм.. еllергозбсрсжеНllН та 
t,'IIс"(JI'озабсзпеченни" в частині заходів: 

-11.1 !1рограма розвит~ теплозабезпечення міста та впровадження 
l"~РI'uзбеРlгаючих теХНОЛОfIЙ: ПТМ "Броваритепломережа", зменшити 
111І ШТКИ ІІа 25,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 530,0 'гис.грн., з бюджету 
РІ,) ІН! ІТКУ - 530,0 тис.грн. (УЖКГ) 

1.5 Внести зміни до "Місцевої програми соціалы�огоo заХllСТУ 
ШlсеJlеllllИ" : 

-по 2 ВідкритrJl стаціонарного відділення в Територіальному центрі 
оБСJlуговування пенсіонерів на 12 осіб, зменшити видаТl(И на 100,0 тис.грн. 
It' ВI1КJlIОЧИТИ даний пункт з місцевої програми. (УправліНІІЯ праці та 
соI,J.і1uIы�гоo захисту пенсіонерів) , 

1.6 Внести зміни до "Місцевої програМl1 піДТРllМКl1 ci~I'Ї та молоді" 
Іі ІШ~'І ині заходів: І 

-п 3 Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених ба~ьківського 
JJЇI(JJування: п.п а) матеріальна 'допомога cтy~eHTaM з числа цієї 1(~Teгopiї 
цi1'~ii, збільшити видатки на 2,9 тис.грн., та чи,..ати -:- обсяги на рІК 13,1 
1.".:.І'РІІ.; при цьому п.п д) виплата матерї8;ЛЬНОЇ допом~ги дітям сиро:гам до 
І ~ РОІ(ів, зменшити видатки на 2,9 тис.грн., та чита~и -: ~~СЯГIl на рІК 31,] 
l11С.грн. (Відділ у справах сім'ї та молоді) , .. ;. .. ' . : 

2. Фінансовому управліН~JО БроваР~ЬКОl ~IC~KOI р'оди профІнансувати 
Іt~щатки згідно з даним рішенням. ,', І • І 

3. Контроль за в нанням дан?го, РІшення покласти на. постійну 
l(Uмісію з пита і_ізhh еКОНОМIЧ~ОГО, та 'КУЛ~'ГУРIIОro розвитку, 

бlOдже1'У, фінан . i~ ~c,.1 ~ ~ * ' , ;; 
Міський lfI о"Оа І ~: ~ 
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ПОД81111П: 

начальник 

управління економіки 

ПогоджеllО : 

секретар міської 
ради 

перший заступник 

міського голови с 

.М. ВОЗНJlI( 

Д.a;ro,€iaтюк 

завідуюча юридиЧним відділОМ ~ І.г. лавер 

начальник 

фінансового управління 

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

БІОДЖету, фінансів та цін 

А.М.Зеленська 

r Н.І. Гнатюк 

В.І.Бєлїк 
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