
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 29.12.2005р. N!! 870-41-04 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2006 рік" 
( з наступними змінами) 

Заслухавши інформаціlО начальника управління економіки 
Броварської міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання 
начальника житлово-комунального господарства Морозової в.о. від 
12.10.06 N!! 02-62, відділу капітального будівництва Литвиненко Л.М. від 
09.10.06 N!! 406, відділу У справах сім'ї та молоді Ковкрак Т.М. від 12.10.06 
N!!01-09,1-486, начальника відділу культури Багмут Н.А., начальника 

управління освіти Онищенка В.І., начальника відділу фізкультури та спорту 
Лавера П.l., керуючись п.22 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в У країні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 

Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради 
від 29.12.2005 N!! 870-41-04 "Про затвердження Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2006 рік": 

1.1 Внести зміни до "Місцевої програми соціаJlьно-економічного 
розвитку" в частині заходів: 

п. 2 Реконструкція фасаду зот І-ІІІ ст. N!! 9, збільшити видатки на 
50 О тис. грн. та читати обсяги на ріІС - 305,0 тис. грн., в тому числі: 255,0 
ти~. грн. - З БІоджету розвитку міста, 50,0 тис. грн. - із цільового фонду 
(управління освіти). . 

п. 7 Капітальний ремонт та реКОНСТРУКЦІЯ житлового фонду, 
збільшити видатки на 210,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 939,3 тис. 
грн., в тому числі: 729,3 тис. грн. -: БІОДЖ:Т розвитку міста, 219,0 тис. грн.
загалЬНИЙ фОНД, 210,0 тис. грн. - ЦІЛЬОВИИ фонд (УЖКГ). 
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п. 11 Благоустрій міста, збільшити видатки на 550,0 тис. грн. та 
читати обсяги на рік - 5359,0 тис. грн., в тому числі: 4809,0 тис. грн. -
загальний фонд, 550,0 тис. грн. - цільовий фонд (УЖКГ). 

п. 14 Реконструкція приміщень дитячої школи мистецтв, збільшити 
видатки на 150,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 250,0 тис. грн., в тому 
числі: 150,0 тис. грн. - цільовий фонд, 100,0 тис. грн. - бюджет розвитку 
міста ( відділ культури). 

п. 25 читати в наступній редакції: "Осушення та водовідведення 
дощових та талих вод з території підтоплених районів та земель 

сільськогосподарського призначення західної та південно-західної частини 
м. Бровари (І-етап - "Проектування і будівництво водовідводу дощових та 
талих вод масиву "Оболонь" в м. Бровари"), та збільшити обсяг 
фінансування на 1750,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 2765,0 тис. грн., в 
тому числі: 1750,0 тис. грн. - цільовий фонд, 1015,0 тис. грн. - спец фонд, 
30,0 тис. грн. - бюджет розвитку (ВКБ). 

п. 34 Реконструкція спортивного залу гімназії ім. с. Олійника, 
збільшити видатки на 100,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 200,0, в тому 
числі: 100,0 тис. грн. - бюджет розвитку міста, 100,0 тис. грн. - цільовий 
фонд (управління освіти). 

п. 46 Будівництво адмінбудинку по вул. Гагаріна, 18, збільшити 
видатки на 370,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 470,0 тис. грн., в тому 
числі: 370,0 тис. грн. - цільовий фонд, 100,0 тис. грн. - бюджет розвитку 

міста (ВКБ). 
1.2 Доповнити програму наступними пунктами: 
п. 48 Будівництво спортивних майданчиків, встановити обсяги на рік-

110,0 тис. грн., із цільового фонду (відділ фізкультури та спорту). 
п. 49 Капітальний ремонт спортивного залу спеЦІалІзована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов N!! 
5, встановити обсяги на рік - 120,0 тис. грн., із цільового фонду (управління 
освіти). 

п. 50 Заміна сантехнічного обладнання в зоm N!! 9, встановити обсяги 
на рік - 60,0 тис. грн., із цільового фонду (управління освіти). 

п. 51 Заміна сантехнічного обладнання в ДНЗ "Джерельце", 
встановити обсяги на рік - 70,0 тис. грн., із цільового фонду (управління 
освіти). 

п. 52 Заміна сантехнічного обладнання в ДНЗ "Теремок", встановити 
обсяги на рік - 60,0 тис. грн., із цільового фонду (управління освіти). 

п. 53 Капітальний ремонт фасаду ДНЗ "Ялинка", встановити обсяги 
на рік - 1 0,0 тис. грн., із цільового фонду (управління освіти). 

п. 54 Реконструкція мереж гарячого водопостачання ДНЗ "Малятко", 
встановити обсяги на рік - 30,0 тис. грн., із цільового фонду (управління 
освіти). 

п. 55 Заміна сантехнічного обладнання в ДНЗ "Віночок", встановити 
обсяги на рік - 30,0 тис. грн., із цільового фонду (управління освіти). 



п. 56 Капітальний ремонт даху в ДНЗ "Катюша", встановити обсяги 
на рік - 15,0 тис. грн., із цільового фонду (управління освіти). 

п. 57 Капітальний ремонт приміщення у ДНЗ "Теремок", встановити 
обсяги на рік - 15,0 тис. грн., із цільового фонду (управління освіти). 

1.3 Внести зміни до "Місцевої програми підтримки сім'ї та 
молоді" в частині заходів: 

п. 1 Комплексна програма центрів соціальних служб для молоді 
"Соціальна підтримка сімей", затверджена наказом 
Держкоммолодьспортгуризму від 26.01.2002р. N!!I,3: б) організація роботи 
Служби супроводу сімейних форм опіки "Прийомна сім'я", зменшити 
видатки на 4,4 тис. грн. та читати обсяги на рік - 14,6 тис. грн., із загального 
фонду (відціл у справах сім'ї та молоді). 

п. 2 Міська програма соціального захисту дітей - сиріт та дітей, які 
залишилися без батьківського піклування, на 2005-2008 роки, затверджена 
рішенням Броварської міської ради від 16.12.2004 р. N!! 581-28-24: а) 
матеріальна допомога студентам із числа дітей - сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, зменшити видатки на 6,9 тис. грн. та читати 

обсяги на рік - 22,8 тис. грн., із загального фонду (відціл у справах сім'ї та 
молоді). 

1.4 Доповнити "Місцеву програму підтримки сім'ї та молоді" . 
наступним ПІДПУНКТОМ: 

п. 1 в) Соціально - психологічна реабілітація дітей інвалІДІВ 
(проведення міського фестивamo "Повір у себе"), встановити обсяги на рік 
- 11,3 тис. грн., із загального фонду (відціл у справах сім'ї та молоді). 

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

комісію з питань 

бюджету, фінансів 

Секретар ради 

м.Бровари 

від .16'. ~~ Ja)o 
N!! (u-~а"'ОD 

І.В. Сапожко 



ПОД81111Я: 

начальнИК 
управління економіки 

погоджено: 

заступник 

міського голови 

Н.І. Саченко 

С.М. Возняк 

начальник фінансового управління ~.M. Зеленська 

начальник юридичного відділу 

начальник 

загального відділу 

голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 
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с:-d І.Г. Лааер 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 
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