
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА I(IIJIBCbKOi ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро внесення змін та доповнень до рішення БроварськоYl 
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 інформацію начальника управління економіки 
Броварської міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання 
управління праці та соціального захисту населення від 21.06.06 N!! 1385, 
начальника управління житлово-комунального господарства Морозової 
в.о. від 03.07.06 N!! 577, від 03.07.06 N!! 577, від 03.07.06 N!! 580, управління 
комунальної власності Рогатюка ю.п. від 07.06.06 N!! 344, начальника 
відділу капітального будівництва Литвиненко Л.М. від 14.07.06 N!! 266, 
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 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. 6 Будівництво парку по вул. Олімпійська, зменшити видатки на 
29,3 тис. грн. та читати обсяги на рік - 170,7 тис. грн., з бюджету розвитку 
міста (УЖІ<Г). . . 

п. 7 Капітальний ремонт та реКОНСТРУКЦІЯ житлового фОНДУ, 
збільшити видатки на 279,3 тис. грн. та читати обсяги на рік - 948,3 тис. 
грн., з бюджету розвитку міста (УЖКГ). 

п.ll Благоустрій міста, збільшити видатки на 6~0,0 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 4809,0 тис. грн., з загал~ного фОНДУ.МІста ~). 

п. 13 Реконструкція мереж ЗОВНІШНЬОГО ОСВІтлення МІста, зменшити 
видатки на 100,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - О тис. грн., з бюджету 
розвитку міста (УЖКГ). 

п. 19 Реалізація заходів проекту "Підвищення· .. ~е.фективності 
використання комунальної власності з~ рахунок впров~е~~я н?вітньоі 
системи управління комунальними ПІДПРИЄМСТВами МІста, зБІЛЬШИТИ 
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видатки на І О О ТИС грн . , .. . та читати обсяги на РІК - 447,5 тис. грн., із 
загального фонду МІста (Управління комунальної власності). 

п. 25 читати в наступній редакції: "Осушення та водовідведення 
д~щових та талих вод з території підтоплених районів та земель 
СІЛьськогосподарського призначення західноі та південно-західної частини 
м. Бровари (І-етап - "Проектування і будівництво водовідводу дощових та 
талих вод .масиву "Оболонь" в м. Бровари", обсяги на рік 1 О 15,0 тис. грн., в 
Т?МУ:ИСЛІ: з бюджету розвитку міста - 30,0 тис. грн., надходження коштів 
ВІД ВІдшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського 
виробництва - 985,0 тис. грн. (ВКБ). 

п. 42 Виконання заходів безпеки дорожнього руху, збільшити видатки 
на 100,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 200,0 тис. грн., із цільового 
фонду міста (УЖКГ). 

1.2 Внести зміни до "Місцевої програМl1 соціального захисту 
населення" в частині заходу: 

п. 1 Програма соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально
незахищених верств населення: п.п. 1.1 надання громадянам міста 

матеріальної допомоги за окремими рішеннями виконкому, збільшити 
видатки на 20,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 72,0 тис. грн., з 

загального фонду міста; п.п. 1.2 відшкодування житлово-комунальних 
послуг зв'язку інвалідам з/захворюванням та по зору, надання пільг по 
квартплаті соціально-незахище!іій категорії населення, збільшити видатки 
на 89,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 239,0 тис. грн., із загального 
фонду міста (управління праці та соціального захисту населення). 

1.3 Внести зміни до "Місцевої програми охорони навколишнього 
середовища" в частині заходу: 

п. 1 Будівництво смітrєвих майданчиків з встановленням 
євроконтейнерів, зменшити видатки на 1?0,0 тис. грн. та читати обсяги на 
рік - 40,0 тис. грн., з бюджету розвитку МІста (УЖКГ). 

Міський голова 

м .. Бровари 
від ,,11) 4UzIt,J ,,2U)f~. 
Н!! '1Ь ш-(}о 

В.О. Антоненко 



Подання: 

начальник 

управління економіки 

ПогоджеllО : 

секретар ради 

Н.І. Саченко 

1.8. Сапожко 

заступник 

міського голови ~ ~/. С.М. Возняк 
~~--~ 
~ 

начальник 

фінансового управління ~ А.М. Зеленська 

начальник юридичного відділу 

начальник 

загального відділу 

..... . -.. 
голова ПОСТІИНОl КОМІСll З 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

с Сіі!-І.г.лавер 

Н.І. Гнатюк 

А.В.Булка 
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