
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро внесення змін та доповнень до рішення Броварськоil 
міської ради від 28. 12.2006р. N!! 193-14-05 

"Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2007 рік" 

(з наступними змінами) 

І -

Заслухавши інформацію начальника управління t економіки 
Броварської міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання 
начальника управління житлово-комунального господарства 
Морозової В.О. від 09.01.07 N!! 02-03, начальника відділу капітального 
будівництва Ждановеького М.М., начальника управління праці та 
соціального захисту населення Петренко А.І., 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 28.12.2006 N!! ,193-14-05 "Про затвердження Програм;.~ соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік": 

1.1 Внести зміни до "Місцевої програми соціально-економічного 
ро~витку" в частині заходу: 

п. 9 Реконструкція вул. Київська з влаштуванням споруд 
поверхневого стоку (проектні роботи), збільшити видатки на 500,0 тис. 
грн. та читати обсяги на рік - 1000,0 тис. грн., в тому числі: 500,0 тис. грн. 
- бюджет розвитку міста, 500,0 тис. грн. - цільовий фонд (ВКБ). 

п. 12 Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду, 
зменшити видатки загального фонду на 500,0 тис. грн. та збільшити 
видатки цільового фонду на 1000,0 тис. грн.; читати обсяги на рік - 1131,0 
тис. грн., в тому числі: 1000,0 тис. грн. - цільовий фонд, 131,0 тис. грн. -
бюджет розвитку міста (УЖКГ). 

1.2 Доповнити програму наступним пунктом: 
п. '25 Програма по встановленню когенераційної установки на 

котельні по вул. Кірова, 96, встановити обсяги на рік - 1500,0 ,!,ИС. грн. -
бюджет розвитку міста (УЖКГ). .~~. ~ . . . 
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1.3 Внести зміни до "Місцевої програм" соціально-Культурного 
розвитку" в частині заходу: 

п. 5 Будівництво храмів на території міста Бровари: 
будівництво церкви Покрова ПреСВЯТОЇ;r Богородиці, 
збільшити видатки на 30,0 тис. грн. та читати обсяги на 
рік - 130,0 тис. грн., з цільового фонду міста (виконком 
Броварської міської ради). 

1.4 Доповнити "Місцеву програму соціального захисту 
населення" в частині заходу: 

п. 7 Часткове відшкодування комунальних послуг сім'ям, в яких 
виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, 
встановити обсяги на рік - 40,0 тис. грн., із загального фонду (Управління 
праці та соціального захисту населення). 

2. Фінансовому управлінню Броварської МІСЬКОЇ ради 

профінансувати видатки згідно з даним рішенням. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти· на постійну 

бюджету, фінансів та цін. 

Міський голова 

м. Бровари 

від .tb u'~JtX#;e . 
.N2 ~()f - -IG -OS-

та культурного розвитку, 

В.О. Антоненко 



Под~ння : 

начальник 

управління економіки 

Погоджено: 

секретар ради 

заступник 

міського голови 

начальник фінансового управлінн 

начальник юридичного відділу 

Н.І. Саченко 

І.В. Сапожко 

С.М. Возняк 

А.М. Зеленська 

, 
~.г.лавер 

начальник -~ 

загального відділу ~«~ ~ Н.І. Гнатюк 
голова постійної комісії з 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. М. БроваРІІ. вул. Гагаріна. t 5. тел.! факс(294) 6-29-60 

r 1 
на~~ ________ за ______________________ _ 

Міському голові 
AHToHeHkY в.о. 

г 

.. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської MiCЬK('~ 
ради, яка відбудеться 25.01.2007 року, проект рішення "Про внесення змін "Іа 
доповнень до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 р. Н!! 193-14-05 
,,про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста на 2007 рік" за пропозиціями виконавчого комітету. 

• 

І Начальник управління економіки Н.І. Саченко 

І· Брос ,~t.:(МЙ М81\ .~ : .- J -0/;'1. 
Bxi)l.~1!i':~ 11': ---- -

І .{LH 1/ .~1 ._ () . ? - . 
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