
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП 

РІШЕННЯ 

г Про BH.eceH~ змін :а доповнень до рішення Броварськ'в1' 
МІСЬКОІ ради ВІД 29. 12.2004р. N!! 613-30-24 І 

"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 управління житлово-комунального господарства Морозової В.О. 
від 22.11.05 N!!875, від 28.11.05 N!! 888, керуючись п.22 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-культурного розвитку, бюджету, 

фіцансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради 
від 29.12.2004 N!! 613-30-24 ,,про затвердження Програми' соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2005 рік": 

1. Внести зміни до "Місцевої програми соціально-економічного 
розвитку" в частині заходів: 

п. 19 Благоустрій Mic:ra" збільшити видатки на 324,0 тис.грн., з 
загального фонду - 324,0 тис.грн., та читати: ' 

благоустрій міста всього, обсяги на рік - 3682,6 тис.грн., в тому числі: 
а) безпосередньо на благоустрій - 3638,2 тис.грн. 
б) придбання спец. техніки - 44,4 тис.грн. (УЖКГ). 
п.52 Будівництво парку в районі масиву "Торгмаш" , збільшити 

видатки на 30,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 130,0 тис.грн., з бюджету 
розвитку-130,0 тис.грн. (УЖКГ). ' 

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

3. Контроль за вик a~, дан?го РІшення покласти на ПОСТІИНУ 
комісію з питань с q~ ОМІЧНОГО та культурного розвитку, 
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Пода111ІЯ: 

начальниК . 
управління еКОНОМІКИ 

Погоджено: 

секретар міської 
ради 

перший заступник 

С.М. ВОЗЮlК 

міського голови C"'---~=--=====f.~9~~ О.А. Кияниця 

начальник 

фінансового управління 

завідуюча юридичним відділом 

завідуюча 
загальним відділом 

голова постійної комісіі з 
питань соціально-економічного 
та культурного РОЗВИТку, 

бюджету, фінансів та цін 
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