
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 29.12.2005р. N2 870-41-04 . 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

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

!&7 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки 

Броварської міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання 

начальника житлово-комунального господарства Морозової В.О. від 

06.11.06 N!! 02-92, від 13.11.06 N!!02-108, начальника управління освіти 
Онищенка В.І. від 17.11.06 N!! 1040, 1043, начальника відділу фізкультури 
та спорту Лавера п. І., начальника відділу культури Багмут Н.А. від 

22.11.06 N!! 116, начальника відділу капітального будівництва 
Ждановського М. М., керуючись п.22 ст. 26 Закону УIqJаїни :,Про місцеве 
самоврядування в Україні", 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 соціально-економічного 
розвитку" в частині заходів: 

п. 1 Читати в наступній редакції: Заміна дахів на шаТрові, в т. ч. 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. з поглиблени·.~1 вивченням 
іноземних мов N!! 5 та реконструкція м'якої покрівлі спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням предметів 
суспільно - гуманітарного та природничого профілю N!! 7 (управління 
освіти). 

. п. 5 Реконструкція кінотеатру ім. Т.Г. Шевченко під "Палац 
урочистих подіЙ", .збільШити, видатки на 400,0 тис. грн. та читати обсяги 
на рік - 1577,5 тис. грн., з бюджету розвитку міста (ВКБ) . 
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п. 7 Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду, 
збільшити видатки на 210,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 1368,3 тис. 
грн., 939,3 тис. грн .. - бюджет розвитку міста, 219,0 тис. грн. - загальний 
фонд, 210,0 тис. грн. - цільовий фонд (УЖКГ). 

п. 11 Благоустрій міста, збільшити видатки цільового фонду на 730,0 
тис. грн. та читати обсяги на рік - 6089,0 тис. грн., в тому числі: 4809,0 
тис. грн. - загальний фонд, 1280,0 тис. грн. - цільовий фонд (УЖКГ). 

п. 14 Реконструкція приміщень дитячої школи мистецтв, збільшити 
видатки цільового фонду на 25,0 тис. грн. та читати обсяги на рік 275,0 
тис. грн., 175,0 тис. грн. - цільовий фонд, 100,0 тис. грн. - бюджет 
розвитку міста (відділ культури). 

п. 34 Читати в наступній редакції: Реконструкція спор"'ивного залу 
гімназії ім. с. Олійника та реконструкція класу фізики, збільшити видатки 
цільового фонду на 100,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 300,0 тис. 
грн., 100,0 тис. грн .. - бюджет розвитку міста, 200,0 тис. грн. - цільовий 
фонд (управління освіти). 

п. 48 Будівництво спортивних майданчиків, збільшити видатки 
бюджету розвитку на 100,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 210,0 тис. 
грн., 110,0 тис. грн. - цільовий фонд, 100,0 тис. грн. - бюджет розвитку 

міста (відділ фізкультури та спорту). 
п. 49 та п. 50 об'єднати та читати в наступній редакції: п. 49 

" Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл", збільшити видатки 
цільового фонду на 50,0 тис. грн. та читати обсяги рік - 230,0 тис. грн., 
цільовий фонд (управління освіти). 

Починаючи зп. 51 по п. 57 включно об'єднати та читаТtI в наступній 
редакції: п. 50 "Капітальний ремонт та реконструкція дошкільних 
навчальних закладів", обсяги на рік - 230,0 тис. грн., цільовий фонд 
(управління освіти). 

1.2 Доповнити програму наступними пунктами: 
п. 51 Впровадження енергозберігаючих технологій кп 

"Броваритеплоенергомережа" , встановити обсяги на рік - 266,0 тис. грн., з 
бюджету розвитку міста (УЖКГ). 

п. 52 Проектні роботи по реконструкції вул. Київська, встановити 
обсяги на рік - 290,0 тис. грн., з бюджету розвитку міста (ВКБ). 

п. 53 будівництво культурно - виставкового комплексу з глядацькою 
залою на 448 місць, встановити обсяги на рік - 1190,0 тис грн., з бюджету 
розвитку міста (ВКБ). 

п. 54 Будівництво інженерних мереж дитячого містечка по програмі 
«Кіндердорф інтернешнл», встановити обсяги на рік _. 108,0 тис. грн., з 
бюджету розвитку міста (ВКБ). 

п. 55 Проектування та будівництво павільйону бюветного 
водопостачання по вул. Грушевського, встановити обсяги на рік - 21,0 
тис. грн., з бюджету розвитку міста (ВКБ). 



1.3 Внести зміни до "Місцевої програМІ. соціаЛЬНО-Jr.ультурного 
розвитку" в частині заходу: 

п. 4 Будівництво храмів на території міста Броварп: 
будівництво церкви Петра і Павла, збільшити видатки на 
100,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 250,0 тис. грн., з 
бюджету розвитку міста (виконком Броварської міської 
ради); 

будівництво церкви Покрова Пресвятої Богородиці, 
збільшити видатки на 100,0 тис. грн. та читати обсяги на 
рік - 246,7 тис. грн., з бюджету розвитку міста (виконком 
Броварської міської ради). 

1.4 Внести зміни до "Місцевої програми соціального захисту 
населення" в частині заходу: _ 

п. 8 Встановлення газових плит та колонок пільговим категоріям 
населення, збільшити видатки цільового фонду на 95,0 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 185,0 тис. грн., 95,0 тис. - цільовий фонд, 90,0 тис. грн. -
загальний фонд (УЖКГ). 

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

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

бюджету, фінансів та цін. 

Міський голова 

М. Бровари 

від ,14 ~~ ofa'6'}'
N!! lеГО" -1"- ()Е 

,. 

В.О. Антоненко 



IlОД81111Я : 

начальник 

управління економіки 

ПогоджеllО : 

секретар ради 

заступник 

міського голови 

Н.І. Саченко 

І.В. Сапожко 

С.М. позняк 

начальник фінансового управління C!...~A.M. Зеленська 

• с=;; 
начальник юридичного відділу r с3і І.Г. Лавер 

начальник ~ 

загального відділу ~---~. 

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

бюджету, фінансів та цін 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. Бровар •• , вул. Гагаріна, І 5, тел.! фвкс(294) 6-29-60 

Від /2G. н. f}b Не .:J-ф59 г . ." 1 

г 
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МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

Антоненку В. о. 

~4+HНR 
Прошу Вашог ~ аинести на розгляд сесії Броварської міської 

ради, яка відбудеться 23.11. 2006 року, проект рішення "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" за пропозиціями виконавчого комї·сету. 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 
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