
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін та доповнень до рішення БроваРGЬКОЇ 

міської ради від 28.12.2006 N!! 193-14-05 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2007 рік" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської 
міської ради Саченко H.l. та розглянувши клопотання заступника началЬНИh. 
управління житлово-комунального господарства Смалько А.П. від 06.02.07 
N!! 02-41, N!! 02-42, N!! 02-43 та N!! 02-44, начальника управління освіти 
Онищенка В.І. від 01.02.07 N!! 105 та мд 07.02.07 N!! 169, начальника відділу 
капітального будівництва Ждановського М.М. від 24.01.07 N!! 28, 12.02.07 
N!! 57, начальника відділу у справах сім'ї і молоді КовкраІ( Т.М. від 10.01.07 

• N!! 01-09.1-14, 12.02.07 N!!O 1-09.1-65, начальника служtJи у справах 

неповнолітніх Виноградової Л.М. від 12.02.07 N!! 200, начальника відділу 
фізичної культури і спорту Лавера П.І. від 24.01.07 N!! 1 О, начальника відділу 
культури Багмут Н.А. від 07.02.07 N!! 24, керуючись п.22 ст.26 Закону 
у країни "Про місцеве самоврядуванНJI в У країні" та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни та доповнення до рішенНJI Броварської міської ради від 
28.12.2006 N!! 193-14-05 "Про затвердження.· Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік": 

1.1. Внести зміни до "Місцевої програМІ. соціалы�(;!! еКОllOміЧllОГО 

РОЗВІІТКУ" в частині заходів: 
п.l Реконструкція кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка під "Палац урочистих 

подій", збільшити видатки бюджету. розвитку міста на 400,0 тис. грн. та 
читати обсяги на рік 800,0 тис. грн. - бюджет розвитку (відділ капітального 
будівництва); 

п. 5 Будівництво концертно-виставкового комплексу з глядаЦЬКОIО залою 
на 448 місць по вул Гагаріна, 18, збільшити видатки цільов~го .ФRl1дУ; на 400,0 . , .. . . ; , 
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тис. грн та читати обсяги на рік 800,0 тис. грн., 400,0 тис. грн. - цільовий 
фонд, 400,0 тис. грн. - бlOджет розвитку (відділ капітального будівництва); 

п.6 Читати в наступній редакції "Проектування та реконструкція 
плавального басейну "Купава" по вул.Шевченка, 1 О"; 

п.7 Читати в наступній редакції "Проектування та будівництво нових 
дитячих та спортивних майданчиків"; 

п.12 Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду, збільшити 
видатки цільового фонду на 600,0 тис. грн., в тому числі: на реконструкціlОо 
житлового фонду збільшити видатки цільового фонду на ЗОО,О тис. грн., 
капітальний ремонт ліфтів, термін експлуатації яких перевищує двадцять 
п'ять років - встановити обсяги ЗОО,О тис. грн. та читати обсяги на рік 17З 1,0 
тис. грн., з них: 1600,0 тис. грн. - цільовий фонд, 1 З 1,0 тис грн - бlOджет 
розвитку (управління житлово-комунального господарства); 

1.2. Доповнити програму наступними пунктами: 
п.26 Проектування та будівництво водовідводу дощових і талих вод по 

1 О мікрорайону в м. Бровари, встановити обсяги на рік 200,0 тис. грн., 
видатки цільового фонду (відділ капітального будівництва); 

п.27 Будівництво павільйону бюветного водопостачання та благоустрій 
прилеглої території по вул. Грушевського, встановити обсяги на рік 100,0 
тис. грн., видатки цільового фонду (відділ капітального будівництва); 

п.28 Будівництво кладовища по вул. Кутузова, встановити оБСJIГИ на рік 
400,0 тис. грн., видатки цільового фонду (відділ капітального будівництва); 

п.29 Завершення робіт по будівн!'ІЦТВУ котельні ЗОСШ І-ІІІ ст. N!!З по 
вул. Леніна, встановити обсяги на рік 9З,4 тис. грн., видатки ц~льового фонду 
(управління освіти); 

п.ЗО Проектування та будівництво тимчасової автостоянки по вул. 
Гагаріна, 11, встановити обсяги на рік - ЗОО,О тис. грн., видатки цільового 
фонду (відділ капітального будівництва); 

п. З 1 Проектування та реконструкція вул. Островського, встановити 
обсяги - 40,0 тис. грн., видатки цільового фонду (відділ капітального 

будівництва); 
п. З2 Проектування та будівництво скверу по вул. Гагаріна, 15, 

встановити обсяги - БО,О тис. грн., видатки цільового фонду (відділ 
капітального будівництва). 

1.3. Внести зміни та доповнення до "Місцевоі програ~1І1 соціально
культурного РОЗВІІТКУ" в частині заходу: 

п. 1 Читати в наступній редакції "Програма розвитку фізичної культури 
та спорту в м. Бровари на 2007 - 2011 роки". 

п.б Придбання стільців для бібліотечної мережі міста, встановити обсяги 
на рік 5,б тис. грн., видатки цільового фонду (відділ культури). 



1.4. Доповнити "Місцеву програl\IУ соціаЛЬІІОГО заХІІСТУ 
IlаселеllllВ" наступними підпунктами: 

пп. 1.10. Придбання та встановлення газових плит, колонок та котлів 
пільгові й категорії населення, у яких газове обладнання стало непридатним 
для подальшого користування, встановити обсяги на рік 100,0 тис. грн., 

видатки цільового фонду (управління житлово-комунального t;'осподарства); 
п.5 "Міська програl\lа "Обдароваllість ІІа 2005-2012 РОКІІ" доповнити 

підпунктом: , .. . 
комп lотеризаЦ1Я ДОШКІЛьних закладІВ з MeTOIO подальшого 

ВКЛlOчення їх до локальної мережі міста, встановити обсяги на рік 
70,0 тис. грн., видатки цільового фонду (управління освіти). 

1.5. Внести зміни та доповнення до "Місцевої програ~111 піДТРII~IКII 
сім'ї і молоді" в частині заходів: 

П.l.ПП.Г Часткове погашення заборгованості за квартплату та комунальні 
послуги, зменшити видатки загального фонду на 2,0 тис. грн. та ВИКЛlOчити з 
програми. 

п.3 Виконання Заходів Національної програми профілактики ВІЛ
інфікованих, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 
2004-2008 роки, затверджені рішенням виконавчого комітеТу Броварської 
міськоі ради від 22.11.2005 Н!! 502 У частині: 

- організація діяльності Служби для ін'єкційних споживачів наркотиків 
"Консультативний пункт Довіра", встановити обсяги на рік 2,0 тис. грн., 
видатки загального фонду (відділ у справах сім'ї та молоді); 

п.4 Комплексні заходи щодо реалізації державної молодіжної політики в 
м.Бровари - "Молодь Броварів", затверджені ріШЕННЯМ виконкому 
Броварської міської ради від 20.10.98 Н!!287: 

- проведення заходів до Дня молоді, встановити обсяги на рік 3,0 тис. 
грн., видатки загального фонду (відділ у справах сім'ї та молоді); 

п.5 Програма запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 
2006-2010 роки, затверджена рішенням Броварської міської ради 28. І 2.2006 
Н!! 199-14-05, встановити обсяги на рік 66,1 тис. грн., видатки загального 

фонду, з них: 
- вручення пам'ятної медалі та пакунку малюка новонародженим дітям у 

м. Бровари, встановити обсяги на рік 45,0 тис. грн., видатки загального фонду 
(відділ у справах сім'ї та молоді); 

_ на виконання заходів програми, встановити обсяги на рік 21,1 тис. грн., 
видатки загального фонду (служба у справах неповнолітніх). 

1.6. Доповнити п.2 "Місцевої програМl1 піДТРllМКl1 сім'ї і молоді" 

наступним підпунктом: 
п.2.2 Проведення міського фестивалю "Повір у себе": встановити обсяги 

на рік 7,0 тис. грн., видатки загального фонду (відділ у справах сім'ї та 
молоді). 
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2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради 

профінансувати видатки, згідно з даним рішенням. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіІО 
з питань соціально-економічного та культурного роз ВИ'і"ку, БJOджету, 
фінансів та цін. 

Секретар ради 

м. Бровари 

від.и.~~. 
Н!! "t4/- І' -~ 

І.В. Сапожко 



Подання: 

начальник 

управління економіки 

Погоджено: 

заступник 

міського голови 

Н.І. Саченко 

начальник фінансового управління~.м. Зеленська 

начальник юридичного відділу 

начальник 

загального відділу 

голова постійноі комісіі з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

, с-::> 

~ I.Г.Лавер 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 
07400 •• І. ІіроваРIf. вул. Гагаріltв. 15. тел.1 факс(294) 6-29-60 

г 
Від оо. 0.1 OfJ. 

І 
• 

Ііа Нп -----' Міському голові 
Антоненку В.О. 

г 

(),. ()J, ()1-
Пода.IНЯ 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 

ради, яка відбудеться 22.02.2007 року, проект рішення ,,!Шо внесення змін та 

Д~ПQВН~.tt~J!і~еН_~!І Бр~в~е~ько~ ~іс~~~ї_~~И ві8}J . .!2.~99§_р-~!!_.1J.З-l~Q~ __ . '\ 

"Про затвердження.. ПI?ОГР~И ~~ц!~~~о_-с:.~_С?~~~J~н~~..2... .:r~. культурцщ'О _. _ 

розвитку міста на 2007 рік". • 
. . ....... --

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 

L 
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