
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро внесеНШІ змін та доповнень до рішення: Броварсько'fl 
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) 

19.0S 

Заслухавши інформацію начальника управління: економіки 
Броварської міської ради Саченко Н.І. та розгJIJIНYВІПИ клопотання 
начальника відділу капітального будівництва Ждановського М.М. від 
14.05.07 N!!218, начальника відділу культури Багмут Н.А. від 12.04.07 N!! 
55, від 14.05.07 N!! 78, начальника відділу освіти Онищенка В.І. від 07.05.07 
Н!! 507, керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве 
самоврядyDaннJI в Україні" та враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань соціально-культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 

Броварська міська рада 

ВИРIIПИJIA: 

I.Внести зміни та доповнення до рішення: 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 програми соціальво-ековом.чвого 
розвитку" в частині заходів: 

п. 1 О "Проектування та будівmщтво парку "Приозерний" читати в 
наступній редакції: ''Проектування та реконструкція парку ''Приозерний'' 
(відділ капітального будівництва). 

п. 17 Придбання музичних інструментів, ~більmити видатки цільового 
фонду на 1 ОО О тис. грн. та читати обсяги на РІК - 250,0 тис. грн., 150,0 тис. 
грн. - загаль~ фонд, 100,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ культури). 

п. 30 Проектування та будівництво тимчасової автостоянки по вул. 
Гагаріна, 11, зменшиТИ видатки .на .51,0 ~c. грн. та чи:mти обсяги на рік-
249,0 тис. грн., цільовий фонд (ВІДДШ каПІТального будшництва). 

п. 31 Проектування та реконструкція вул. Островського, збільшити 
видатки на 1300,0 тис. грн. та читат~ обсяги на РІК - 1340,0 тис. ГРН., 
цільовий фонд (відділ капітального БУДІвництва). 
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п: 32 Проектування та будівництво скверу по вул. Гагаріна, 
15, збшьmити видатки на 51,0 тис. грн. та читати обсяги нарік-111,0 тис. 
грн., цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

1.2 Доповнити програму наступними пунктами: 
п. 48 Проектування, коригування та реконструкція басейну "mдер", 

встановити обсяги на рік - 430,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ 
капітального будівництва). 

п.49 Проектування, коригування та реконструкція шатрового даху 
навчально-виробничого центру творчості молоді, встановити обсяги на рік 
- 380,0 тис. ГРН., цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

п. 50 Проектування та реконструкція парку їм. Т.Г. Шевченко в м. 
Бровари Київської області, встановити обсяги на рік - 200,0 тис. грн., 
цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

п. 51 Проектування та реконструкція гімназії ім. Олійника по вул. 
Красовського, 3-а м. Бровари, встановити обсяги на рік - 120,0 тис. грн., 
цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

п. 52 Проектування та будівництва школи-садка Н!! 1 на території 
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Н!!1 по вул. Київській, 153 м. 
Бровари, встановити обсяги на рік - 200,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ 
капітального будівництва). 

п. 53 Проектування та будівництво школи І ступеmo (молодшої 
школи) на території загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Н!!2 по вул. 
Енгельса, 3 м. Бровари, встановити обсяги на рік - 150,0 тис. ГРН., цільовий 
фонд (відділ капітального будівництва). 

п. 54 Проектування та реконструкція вул. Шевченко, встановити 
обсяги на рік - 500,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального 

будівництва). 

1.3. Внести зміни до "Місцевої програми соціаJlЬНОГО-КУJlЬТУРНОГО 
розвитку" в частині заходу: 

п. 4 Культурно-мистецькі заходи, збільшити видатки цільового фонду 
на 5,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 228,0 тис. грн., 223,0 тис. грн. -
загальний фонд, 5,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ культури). 

1.4. Доповнити програму наступними пунктами: 
п. 7 Придбання та облаштування покритrя ДJIJI підлоги залу 

хореографії в міському клубі, встановити обсяги на рік - 49,0 тис. грн., 
цільовий фонд (відділ культури). ......... 

п. 8 Реконструкція актового залу в ДИТЯШ музичиш ІПІСОШ, встановити 
обсяги на рік - 50,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ культури). 

п. 9 Реконструкція внутрішніх приміщень. та фасаду будівлі 
Броварської міської бібліотеки ~o бул. ~ез~ежносТ1, 5, встановити обсяги 
на рік - 383,6 тис. грн., цільовии фонд (ВІДДІЛ культури). 



п. 1 О Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі 
Броварської міської бібліотеки ДЛJI дітей по вул. М. Лагунової, 4, 
встановити обсяги на рік - 147,3 тис. грн., цільовий фонд (відділ культури). 

2. Фінансовому ynравлінlПО Броварської міської ради профінансувати 
видатки, згідно з даним рішенням. 

Міський голова 

м. Бровари 

від"'~~ч~ 
Н!! .§~-,J~P.? 

в.о. Антоненко 



1l0даиВJI : 

начальник 

управлiнюl економіки 

Поrоджено: 

секретар ради 

заступник 

міського голови 

начальник фінансового управління 

Н.І. СачеR1(О 

І.В. Сапожко 

С.М. Возняк 

А.М. Зеленська 

виконуюча обов'язки начальника ,.v kг 
юридичного відділу - головний спеціаліст 91 ifII'",.. .М. Чепіга 

начальник 

загального відділу 

голова постійної комісії 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 
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