
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

міської ради від 29. 12.2005р. Н!! 870-41-04 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

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

Заслухавши інформацію начальника управління· економіки 
Броварської міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання 
начальника відділу фізкультури та спорту Лавера п. І. від 01.12.06 Н!! 190, 
керуючись п.22 ст. 26 Закону України "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 Н!! 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. 20 Реконструкція басейну "Купава": 
_ закінчення проектних робіт (IV етап) - 115,6 тис. грн. 
_ виконання робіт по підсиленню фундаменту - 82,4 тис. грн. 
_ виконання робіт по додатковому обстеженню несучих залізних 

конструкцій - 50,0 тис. грн. 
збільшити видатки цільового фонду на 248,0 тис грн. та читати 
обсяги на рік 538,5 ТІІС. грн., 248,0 - цільовий фонд, 200,0 тис. грн. -
обласний бюджет, 90,5 тис. грн. - бюджет розвитку міста (відділ 

фізкультури та спорту). .... 
п. 48 Будівництво спортивних маиданЧИКІВ, з.бшьшити видатки 

цільового фонду на 89,2 :ис. грн. та читати обсяги на РІК - 299,2 тис. грн., 
199,2 тис. грн. - цільовии фонд, 100,0 тис. грн. - бюджет розвитку МІста 
(відділ фізкультури та спорту). , 
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1.2 Доповнити програму наступним пунктом: 
п. 56 Придбання комплекту професійних динамічних мікрофонів та 

мікрофонних радіосистем та комутаційного обладнання - видатки 
цільового фонду - 17,0 тис. грн. (відділ культури). 

1.3 Доповнити "ПрограМII РОЗВІІТКУ малого підпрllЄМНllцтва" 
наступним пунктом: 

п. 2 Облаштування Дозвільного центру - видатки цільового фонду 
25,0 тис. грн. (управління економіки). 

• 
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради 

профінансувати видатки згідно з даним рішенням. 

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

Секретар ра 

М. Бровари 

від :f WJN,z" rДlG~ 
Н!! f6'1-1,f, -05 

І.В. Сапожко 

.. 



ПОДОІІІІИ: 

начальник 

управління економіки 

ПогоджеllО : 

заступник 

міського голови 

Н.І. Саченко 

начальник фінансового управління ~~lVl. Зеленська 

начальник юридичного відділу 

начальник 

загального відділу 

..... . -.. 
голова ПОСТ1ИНОl КОМ1Сll З 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

. . , 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 
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СекретарІО ради 

Сапожку І.В: 

1 

Прошу ашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 07.12.2006 року, проект рішення "Про внесення змін та 
доповнень до рішення Броварської міської ради від 29.12.2005р. Н!! 870-41-04 
"Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2006 рік" за пропозиціями виконавчого комітету. 

Начальник управління економіки Н.І.Саченко 
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