
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро внесення змін та доповнень до рішення Броваrськоil 
міської ради від 28.12.2006 Н!! 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 Н.І. та розглянувши клопотання начальника відділу 
капітального будівництва Ждановського М.М. від 06.03.07 Н!! 101, 13.03.07 
Н!! 110, 13.03.07 Н!! 112, керуючись П.22 СТ.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

1.1. Внести зміни та доповнення до "Місцевої програ~1І1 соціально
економічного розвитку" в частині заходів: 

п. 5 Читати в наступній редакції "Будівництво адміністративного будинку 
з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з 
глядацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 міста Бровари" (ВІ<Б). 

п. 33 Реконструкція майдану на перетині вул. Гагаріна - бул. 
Незалежності (ІІІ черга), встановити обсяги на рік - 300,0 тис. грн., бlOджет 
розвитку міста (ВКВ). 

п. 34 Проектування комунальних ринків міста, встановити обсяги на рік -
150,0 тис. грн., бюджет розвитку міста (ВКБ). 

1.2. Внести доповнення до "Місцевої програМl1 соціалы�о-культурІІогоo 
РОЗВІІТКУ" в частині заходу: 

п.5 Будівництво церкви Петра і Павла, збільшити видатки на - 150,0 тис. 
грн. та читати обсяги на рік - 200,0 тис. грн., бlOджет розвитку міста 
(виконком БМР). 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати . . . 
видатки, згідно з даним рішенням. ~ :~ :;' і ~ :, . , 



OOO~18 



3. Контроль за виконаННJlМ даного рішеННJI покласти на постійну 
комісіJO з питань соціально-економічного та культурного розвитку, БJOджету, 
фінансів та цін. 

Секретар ради 

м. Бровари 

від 4Е, O.l.1f'fI. 
N!! 016'/- /r!"-

І.В. Сапожко 

....... : --==::::. # 



ПОДОІІІІЯ: 

начальник 

управління економіки 

ПОГОДЖСІІО : 

заступнИlС 

міського голови 

Н.І. Саченко 

С.М. Возняк 

начanьник фінансового управління А.М. Зеленська 

fi'~~Ш~~""""-

начальник юридичного відділу d І.Г.Лавер 

начальник 

загального відділу ~~ Н.J. Гнатюк 
голова постійної комісії з 
питань соціanьно-економічного 
та культурного розвитку, 

БJОДЖету, фінансів та цін 
А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. м.Бровври. вуn.Гaraріиа. 15. телJ факс(294) 6-29-60 

г , 
HbN!\....-___ .....;зв':.....-___ _ Міському голові 

, ' ~ Антоненку в.о. 

г 

L 

az.(!..v 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, па відбудеться 15.03.2007р., питання <<Про BHeCeННJI змін та доповнень 
до рішеННJI Броварської міської ради від 28.12.06 N! 193-14-05 «Про 

. затвердженНJI Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2007 рік». 

Начальник упрaвлiвНJJ економіки Н.І. Саченко 
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