
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської 

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

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

~ 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки 
Броварської міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання 

начальника управління освіти Онищенка В.І. від 07.08.06 N!! 708, 
начальника відділу капітального будівництва Литвиненко Л.М. від 08.08.06 
N!! 307, 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. 1 Заміна дахів на шатрові СпШ І-ІІІ ст. N!!5, СПШ І-ІІІ ст. N!!7, 
зменшити видатки на 100,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 717,0 тис. 
грн.,·з бюджету розвитку міста (управління освіти). 

п. 23 Реконструкція вул. Грушевського, зменшити видатки на 46,7 
тис. грН. та читати обсяги на рік - 553,3 тис. грн., з бюджету розвитку міста 
(ВКБ). 

п. 25 викласти в наступній редакції: "Осушення території та 
водовідведення дощових вод та талих вод з території підтоплених житлових 
районів та земель сільськогосподарського. призначення західної та 
південно-західної частини м. Бровари (І етап - "Будівництво водовідводу 

"Об " Б ") (В' . дощових та талих вод по масиву олонь в м. ровари lДДlЛ 

капітального будівництва). 
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1.2 Доповнити програму наступним пунктом: 
п. 47 Реконструкція їдальні епш І-ІІІ ст. N!7, встановити обсяги на 

рік - 100,0 тис. грн., з бюджету розвитку міста (управління освіти). 

1.3 Внести зміни до "Місцевої програМІ! соціаJlЬНО-КУJlЬТУрного 
РО3ВIIТКУ" в частині заходу: 

п.4.2 Будівництво церкви Покрова Пресвятої Богородиці, збільшити 
видатки на 46,7 тис. грн. та читати обсяги на рік - 146,7 тис. грн., з бюджету 
розвитку міста (виконком БМР). 

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. 

Міський голова 

м. Бровари 

від .JI, Ql ,и;tJGjv 
N! в/- ().'/ - ()§ 

в.о. Антоненко 
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Подання: 

начальник 

управління економіки CdJi2,:- Н.І. Саченко 

Погоджено: 

секретар ради 

заступник 

міського голови 

виконуюча ~бов'язки начальника 
фінансового управління - заступник 
начальника фінансового управління 

. . 
начальник юридичного ВІДДІЛУ 

виконуюча обов'язки начальника 

І.В. Сапожко 

С.М. Возняк 

~ Т.О.Сторожук 

І.Г. Лавер 

загального відділу - головний спеціаліст fL 
загального відділу 11. ~lJ!.l.M. Шило 
голова постійної комісії з "(> 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

v 

А.В. Булка 
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