
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 
начальників управлінь освіти, житлово-комунального господарства, 
фізкультури та спорту, 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 К!! 870-41-04 "Про затвердження Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2006 рік": 

1. І Внести зміни до "Місцевої програМl1 соціалы�о-еконо~lічногоo 
розвитку" в частині заходу: 

п. 12 Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття, 

збільшити видатки на 300,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 1800,0 тис. 
грн., за рахунок збільшення податку з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів (УЖКГ). 

І .2 Внести зміни до "Місцевої програМl1 соціального та 
КУЛЬТУРІІОГО РОЗВІІТКУ", В частині заходу: 

п. 2 Забезпечення фінансової підтримки жіночій команді-майстрів 1-
ліги з гандболу "Автомобіліст", збільшити видатки на 1 0,0 тис. грн. та 
читати обсяги на рік 40,0 тис. грн., із загального фонду (відділ фізкультури 
та спорту). 

1.3 Внести зміни до "МіСЦСIІОУ "porPOI\III енергозбер'ежеНIIЯ та 
енергозабезпечення", в чаСТlІні заходу: 
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п. 2 Будівництво міні котельні зоm N!!3, збільшити видатки на 270,0 
тис. грн. та читати обсяги на рік - 390,0 тис. грн., із цільового фонду 
(управління освіти). 

2. Фінансовому управлінНlО 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 оІll1рм'" JШf. 
N!! .lG- М- 05" 

в.о. Антоненко 



Пода111ІЯ: 

начальник 

управління економіки 

ПОГОДЖСІІО : 

секретар ради 

Н.І. Саченко 

І.В. Сапожко 

заступник 

міського голови ~~C.M. ВозНJIК 
~----

начальник фінансового управління ~. Зеленська 

начальник IОРИДИЧНОГО відділу с ~ І.Г. Лавер 

виконуюча обов'язки начальника С" 

загального відділу - головний спеціаліст 

загального відділу 1/.1JJшJ; ./ 
голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

Л.М.Шило 

А.В. Булка 
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