
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

fIPo внесення змін та доповнень до рішення Броварської, 
міської раДIІ від 28.12.2006 N!! 193-14-05 

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

(з наСТУПIІИМИ змінами) 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварсьа. і 

міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання начальника відді.]) 
капітального будівництва ЖдаllОВСЬКОГО М.М. від 12.04.07 N!! 171. начальника 
управління житлово-комуналыlгоо господарства Морозової в.о. від 17.04.07. 
N!! 163, 164. від 19.04.07 N!! 02-172. начальника відділу у споавах сім"ї і молоді 
Ковкрак Т.М. від 18.04.07 N!! О 1-09.1-191. керуючись п.22 ст.26 Закону 

України ··Про МІсцеве самоврядування в Україні" та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-к~:льтурного розвитку, 
бюджету, фінаисів та цін. Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни та доповнення до рішення Броварсы�оїї міської ради від 
28.12.2006 N!! 193-14-05 "Про затвердження Програми соціально-еКОJiомічн('r, 
та КУЛЬТУРНОГО розвитку міста на 2007 рік": • 

1.I.Внести зміни та доповнення до "Місцевої ПРОГРПI\IІI соціалыІ-
еКОНО~lіЧIlОГО РО3ВIIТКУ" в частині за~одів: 

п.l Читати в наступній редакції: ·'Проектування та реконструкція 
кінотеатру ім. Т.Г. Шевченко під Палац урочистих подій пи вул. Київській, І 55 
в м. Бровари Київської області", збільшити видатки на 783,5 тис. грн. та 
читати обсяги на рік - 1583,5 тис. грн., з них: 1183,5 тис. грн. - бlоджет 
розвитку, 400,0 тис. грн. цільовий фонд (відділ капітального капітального 
будівництва). 

п.2 Читати в наступній редакції: "Проектування та реконструкція 
автомобільної дороги загального користування (вул. Грушевського) в м. 
Бровари" (відділ капітального будівництва). 

п.3 Читати в наступній редакції: "Осушення території та водовідведення 
дощових та талих вод з території підтоплених житлових PL:'iOHiB та земе. ~ 
сільськогосподарського призначення західної та південно-західної частини м. 
Бровари (І-етап: "Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих 
вод по масиву "Оболонь" в М. Бровари") (відділ капітального буді~I:Пfl;tт.ва). 
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п.4 ЧитаТIІ в наступній редакції: "Проектування, коригування робочого 
проекту та реКОlІструкція магістральної вулиці районного значення (вул. 
Воз'єднання)" (відділ капітального будіВНlІцтва). 

п.5 Читати в наступній редакції: "Проектування, коригування робочого 
проеl\-ТУ та будівництво адміністративного будинку з благоус;роєм прнлег; . J 
території та культурно-виставковнм комплексом з глядацькою залою на ФJt 
місць по вул. Гагаріна, 18 м. Бровари", збіЛЬШИТIІ вндатки на І 085,0 тис. грн. 
та ЧlІтати обсяги на рік - 1885,0 ТНС. грн., бюджет розвитку міста (відділ 
капітального будіВНlІцтва). 

п.б ЧlІтати в наступній редакції: "Проектування та реконструкція 
плавального басейну "Купава" по вул. Шевченко, І О м. Бровари" (відділ 
Iсапіталыlгоo будівництва). 

п. 8 ЧlІтати в наступній редакції: "Проектування, коригування робочого 
проеlСТУ та будівництво 2-го вводу газопроводу в м. Бровари", збільшити 
видатки на І 00,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 460,0 тис. грн., з них: 
ЗБО,О тис. грн. - цільовий фонд, І 00,0 тис. грн. - бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п.9 Читати в наступній редакції: "Проектування T~ реконструкuіч 
магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровар.: 

(відділ капітального будівництва). 
П.27 Читати в наступній редакції: "Проектування та будівництво 

павільйону бюветного водопостачання з артезіанської свердловини та 
благоустрій прилеглої території по вул. Грушевськог:> в м. Бровари", 
збільшити видатки на 607,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 707,0 тис. грн., 
з них: 607,0 - бюджет розвитку, 100,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ 

капітального будівництва). 
п.З4 Читати в наступній редакції: "Проектування та будівництво 

комунального ринку міста по вул. Шолом - Anейхема" (відділ капітального 

будівництва). 

1.2 Доповнити програму наступними пунктами: .. 
п. З5 Проектування та будівництво каналізації по вул. К. Маркса в 

Бровари Київської області, встановити обсяги на рік - З48,3 тис. грн., бюдже; 
розвитку (відділ капітального будівництва). 

П.З6 Проектування та будівництво "Розміщення гостьової парковки на ЗО 
машиномісць по вул. Київській, 292 м. Бровари, встановити обсяги на рік -
260,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

П.З 7 Дизайн-проект та оздоблювальні роботи святкової зали Палацу 
урочистих подій по вул. Київській в м. Бровари", встанnвити обсяги на рік -
181 О О тис. грн. бlоджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

~. 3 8 Прое~вання та реконструкція вулиці районного значення (вулиці 
Олімпійськоі1 в м. Бровари Київської області, встановити обсяги на рік -
2210,0 тис. грн., бlОДЖет розвитку (відділ к~пітального .. будівни~тв~~. 

П.З9 Проектування та реконструкЦІЯ ДОЩОВОl каН8J.рзаЦll по вул. 

Малокиївська в м. Бровари Київської області, встановити обсяги на рік -
1100,0 тис. грн., бюджет розвитку міста (відділ капітального будівництва). 



п.40.Проектування та реконструкція внутрішньо 
квартального проїзду (вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської області, 
встановити обсяги на рік - 1500,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п.41 Проектування та будівництво житла соціального призначення, 
встановити обсяги на рік - 5000,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п.42 Проектні роботи та реКОilструкція адмінбудинку по вул. Гагарі на, 1 с;, 
встановити обсяги на рік - 1000.0 тис.грн., бюджет РОЗВИТІ'У (відд.,,; 
капітального будівництва). 

2.Доповнити "Місцеву програму соціалы�o-еl(оIIо~lічIIогоo РОЗВІІТКУ": 

2.1."Програма pel(OIICTPYKQii ЖІІТЛОВОГО фонду". збільшити видатки 
бюджету розвитку на 2600.0 тис.грн. та встановити обсяги фінансування на 
рік - 3031.0 тис.грн., з них: 2731.0 тис.грн. - бюджет розвитку, 300.0 тис.грн.
цільовий фонд: 

-проектування та реконструкція (заміна) ліфтів - 2000.0 тис.грн., б.оджет 
розвитку міста (УЖКГ); 

-реl(онструкція м"якої покрівлі в шатровий дах житлорпго будинку по 

вул.Енгельса,1 0- 500.0 тис.грн., бюджет розвитку міста,(УЖКГ); 
-реконструкція м"якої покрівлі в шатровий дах житлового будинку п\ -
вул.Короленка,67 - 431.0 тис.грн., з них 300.0 тис.грн. цільовий фонд 
131.0 тис.грн., бюджет розвитку (УЖКГ); 
-інструментальне та лабораторне обстеження конструкцій житлового 
будинку по вул.80зз"єднання,5а - 1 00.0 тис.грн., бюджет розвитку 

(УЖКГ). 

2.2."Програма капітального реМОJlТУ ЖІІТЛОВОГО фонду", встановити 
обсяги на рік - 1300.0тис.грн., в тому числі: 

-капітальний ремонт житлового фонду -1000.0 тис.грн., цільовий 

фонд(УЖКГ); 
-капітальний ремонт ліфтів - 300.0 тис.грн., цільовий фОНlt (УЖКГ). 
_ п.12"КапітальниЙ ремонт та реконструкція житлового фонду" 
_ виключити з "Місцевої програми соціально-економічного розвитку". 

2.3."Міська програма по безпеці дорожнього руху I\lіста на 2007-20(1 
РОКІІ" , встановити обсяги на рік - 250:0 ти~.гр~., в тому числі: . 

_ розробка комплексної схеми оргвюзаЦll дорожнього руху по МІСТУ 

Бровари - 250.0 тис.грн., бюджет розвитку міста (УЖКГ). 

2.4. "Міська програма водопровїдно-каналізаціііного господарства та 
забезпечеllllП населеНllП I\Ііста ПI(іСIIОIО ПІІТІІОІО ВОДОІО на 2007-2011 РОКІІ" , 
встановити обсяги на рік - 2135.7 тис.грн., в тому числі: 1563.7 тис.грн., 
бюджет РОЗВИТ1<У міста, 572.0 тис.грн.-видатки обласного бюджету: 



4 
-будівництво водопроводу по вул.Старотроїцькііі (кільцювання 

водопроводу) - 1500.0 ТИС.ГРН., бюджет розвитку міста (У)І(КГ); 
-воДоочисні споруди (друга черга, топкова) м.Брова,JИ - І З.б тис.грн.

бl0джет розвитку міста, 122.4 тис.грн. - видатки обласного бюджету (Y)f(Kr); 
-водоприймальні оголовки Деснянського водозабору, м.Бровари -

реКОНСТРУI(ція - 40.0 тис.грн.- бюджет розвитку міста, ЗЬО.О ТИС.грн.- видатки 
обласного бюджету (УЖКГ); 

-насосна станція другого підііому по вул.ЩолківськіЙ, м.Бровари,
технічне переобладнання (друга черга) - 10.1 тис.грн.-бюджет. розвитку міста, 
89.6 тис.грн.- видатки обласного бюджету (УЖКГ) . 

., 5 "М' . _.. ICblca програма капlталы�ого,' ПОТОЧІІОГО та П~IІСОВОГО PC~IOII', J 

ДОРО)КІІЬОГО ПОКРIIПП ВУЛІІЦЬ ~liCTa ІІа 2007-2011 рок .. ", встановити оБСЯ:-J 
на ріl( - 11400.0 тнс.грн., в тому числі: 

-капітальний ремонт доріг - 10545.0 тис.грн., з них: 9500.0 тис.грн.
цільовий фонд, 1045.0 тис.грн.- спеціальний фонд (У)ККГ): 

-поточний ремонт доріг - 855.0 тис.грн., спеціальний фонд(У)ККГ); 
- п.14"КапітальниЙ та поточний ремонт дорожнього покриття" 

виключити з "Місцевої програми соціально-економічного розвитку". 

2.б. "Міська програма "ПоДвір"п" ІІа 2007-2011 рOJСII", встановити 

обсяги на рік -700.0 тис.грн., в тому числі: .. 
-капітальний ремонт внутрішньо квартальних, між будинкових проїздів 

та тротуарів -500.0 тис.грн., цільовий фонд (УЖКГ) 
-капітальний ремонт дитячих та спортивних майданчиків - 200.0 тис.грР , 

цільовий фонд (УЖКГ). 

З.Доповнити Місцеві програми: . 
З.l. "Програ~lа ЕllсргозбеРСЖСllllЯ по КП"БроваРllтеплоеIIСРГО

мережа" на 2007 рік" та встановити обсяги на рік - 175:.0 ТИС.грн. , в тому 
числі: 1 БО.2 тис.грн.-бюджет розвитку, 1594.8 - видатки державного 

бюджету: 
-реконструкція та технічне переоснащення котельної по 

вул.Красовського, 1 б м.Бровари - З 1.2 тис.грн.- бюджет розвитку, З 11.8 
тис.грн.-видатки державного бюджету (Y)KKГ)~ 

-теплові мережі м.Бровари-реконструкщя - 55.0 Tk::.rpH.- бюджет 
розвитку, 550.0 тис.грн. -видатки державного бюджету (УЖКГ); 

-котельня по вул.Кірова,96 м.Бровари - 20.0 ТИС.грн.- бюджет розвитку, 
194.0 - видатки державного бlоджету (У>ККГ); 

-реконструкція ЦТП (центральний тепловий пункт) м.Бровари - 54.( 
тис.грн.- бюджет розвитку, 5З9.0 тис.грн. - видатки державного БJОДЖету 

(УЖКГ); 

4. Внести доповнення до "Місцсвої програМl1 соціального заХllСТУ 
IlасеЛСНIIЯ" в частині заходу: 



п.4 пп.б Оздоровлення дітей соціально незахищених категорій, 
збільшити видаТКlI на - 430.0 ТІІС.ГРН. та читаТIІ обсяги на рік 480.0 ТИС.ГРf8 • 
~агальний фонд (відділ у справах сім"ї та молоді). 

5. Фінансовому управnіНIІІО Броварської міської ради профінансувати 
видатки, згідно з даним рішенням. . 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіlO 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бlOджету, фінансів . 
та ЦІН. 

Міський голова І/ в.о. Антоненко 



поДАВВЯ: 
Н.І.Сачевto 

начanьИИК управліШUt економіки 

погоДЖЕНО: 

І.В.Сапо. 

секретар міської ради 

с.М.Воз. 

заступнИК міського голови 

начальип фїиаисового ynpaвniиии 
А.м.зелеИG 

начальник юридичного відділу 
І.г.Лавер 

начanьник загального відділу 
H.I.r1la'[1O~ 

ronoВl постійної комісії з . питань 
СОЦ1вnьно-економічиого та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 

А.в.БуJ11tl 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400. М. БроваРІІ. вул. rarapi"a. '5. тел.! фа"с(294) 6-29-60 

г 

ІІВН!! 3В 
~-------- ----------

Міському голdві 
Антоненку в.о. 

г 1 

ПодаНІІR 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 26.04.2007 року, проект рішення "Про внесення змін та 
доповнень до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 р. Н!! 193-14-05 
"Про затвердження Програми соціально-економічного та культуJЖого розвитку 
міста на 2007 рік". 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 
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