
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІВСЬКОЇ ОБЛАСn 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін та доповнень до рішення Броварськоil 
міської ради від 29. 12.2004р. Н!! 613-30-24 

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

( з наступними змінами) 

CJ 

Заслухавши інформацію виконуючої обов'язки начальника управління 
економіки Броварської міської ради Саченко Н.І. та розглянувши 
клопотання начальника управління житлово-комунального господарства 

Морозової в.о. від 20.12.05 Н!!953, начальника відділу капітального 
будівництва Литвиненко Л.М. від 21.12.05 Н!!745 , голови клубу 
"~томобіліст" Омельчук О.С., начальника відділу фізичної культури та 
спорту Лавер П.І. від 29.11.05 Н!!164, директора центру реабілітації дітей
інвалідів Слободчикової з.о. від 22.12.05 Н!!II, керуючись п.22 ст. 26 
Закону Украіни ,,про місцеве самоврядування в Украіні" та враховуючи 

рекомендації постійної комісії з ~aнь соціально-культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

1.1 Внести зміни до "Місцевої програМl1 соціально-економічного 
розвитку" в частині заходів: 

п.9 Реконструкція приміщення центру рабілітаціі дітей-інвалідів, 
збільшити видатки на 104,3 тис. грн., та читати обсяги на рік - 454,3 тис. грн. 
з бюджету РОЗВИТКУ,міста (Відділ у справах сім'ї та молоді). 

п.l О Завершення реконструкції залу боксу ДЮСШ Н!!2, зменшити 
видатки на 8,0 тис. грн., та читати обсяги на рік - 27,0 тис. грн. з бюджету 
розвитку міста (Відділ фізкультури та спорту). 

п.13 Будівництво кладовища по вул. Кутузова, зменшити видатки на 
1,5 тис. грн., та читати обсяги на рік - 538,5 тис. грн. з бюджету розвитку 

міста (ВКБ). ' ... 
п.16 Програма рекоНСТРУКЦll ~итлового фонду, зменш~ти, ви~атки на 

50,0 тис. ГРН., та читати обсяги на РІК - 470,0 тис. грн. з б~~~~!розв~тку 
міста (УЖІ<Г). 
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п.29 PeKoHctpyкцiJI lІарку ім. Шевченко, зменіійти видатки на 18,9 
тис. грн., та читати обсJIГИ на рік - 41,1 тис. грн. з бюджету розвитку міста 
(ВКБ). . ' 

п.35 ЗаверmенНJI pe~oHctpyкцiї шахового клубу, збільшити видатки на 
7,4 тис. грн., та читати 6бсJIГИ на рік - 58,0 тис. грН. з бюджету розвитку 
міста (Відділ фізкультури та спорту). 

п.38 PeKoHctpyкцiJI приміщеВНJI управлінlUI ко~альної власності, 
зменшити видатки на 3,9 тис. грн., та читати обсяги H~~ рік - 167,5 тис. грн. з 
бюджету розвитку міста (ВКБ). 

п.47 Будівництво спортивНих майданчиків, збільшити видатки на 0,6 
тис. грн., та читати обсяги на рік :.... 307,6 тис. грн. з бюджету розвитку міста 
(Відділ фізкультури та спорту).: . 

п.51 Будівництво водовідведення стічної води по масиву "Оболонь", 
зменшити видатки на 30,0 ти:с~ грн., та читати обсяги ~ рік - 70,0 тис. грн. з 
бюджету розвитку міста (ВКБ).. ' 

1.2 Внести зміни до ''Місцевої програми соціально-культурного 
розвитку" в частині заХодіВ: . 

п. 2 Забезпечення фінансової підтримки жіночій команді - MalctpiB 
І-ліги з гандболу "АвтомобіЩст";:збїльшити видатки на 7,0 тис. грн., та 
читати обсяги на рік.- ,42,0 тис. грН. з загального фонду (Відділ фізкультури 
та спорту). .. , . . n~ f 

2. Фінансовому управлінню Броварської мiCЬKO~ ради профінансувати 
видатки згідно з·даним рішеВВJIМ. ;'. ' . 

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

бюджету, фінансів та.цін. . ': . 
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Поданнв: 

в.о. начальника 

управліввя економіки 

Погоджено: 

перший заступник 

міського голови 

в.о.начальника 

фінансового управліиви 

завідуюча юриДичним відділом 

завідуюча 
загальним відділом 

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

бюдж~ту, фінансів ~a ці.ч 
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