БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ГПро внесення змін та доповнень до рішення Броварськ~
міської ради від 28.12.2006 Н!! 193-14-05
"Про затвердження Проrpами соціально-економічного
та культурного розвитку міста на

2007 рік"

(з наступними змінами)

Заслухавши інформацію виконуючої обов"язки начальника управління
економіки - заступника начальника управління економіки Броварської
міської ради Поліщук Т.Г. та розглянувши клопотання начальника відділу
капітального будівництва Ждановського М.М. від
06.06.07 Н!! 256,
начальника відділу культури Багмут Н.А. від 08.06.07 Н!! 95, начальника
відділу освіти Онищенка В.І. від 07.06.07 Н!! 638 та від 11.06.07 Н!! 646,
начальника управління житлово-комунального господарства ~орозової
В.О. від 25.05.2007 Н!! 02-207 та від 06.06.07 Н!! 02-224, 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 від

Н!!193-14-05
"Про затвердження Проrpами соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік":
1.I.Внести зміни до "Місцевої програми соціально-економічного

28.12.2006

розвитку" в частині заходів:
п.l Проектування та реконструкція кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка під
"Палац урочистих подій" по вул. Київській, 155 в м.Бровари Київської
області, збільшити видатки на 1433.0 тис. rpH. та читати обсяги на рік
3016.5 тис. rpH., з них: 1183.5 тис. rpH - бюджет розвитку; 1833.0 тис. грн. -

цільовий фонд (відділ капітального будівництва)
п. 3 Осушення території та водовідведення дощових та талих вод з
території підтоплених житлових районів та земель 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"), збільшити видатки на 1500,0 тис. грн. та
читати обсяги на рік - 2360,0 тис. rpH., цільовий фонд (відділ кап~тального
будівництва).
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· П:5 Проектування, коригування робочого проекту та будівництво

8ДМІНlсtpативного

будинку

з

благоусtpоєм

прилеглої

території та

культурно-виставковим комплексом з глядацькою залою на

448 місць по
вул.Гагаріна, 18 м. Бровари, збільшити видатки на 1500.0 тис. грн. та читати
обсяги на рік - 3385.0 тис. грн., з них: 1885.0- бюджет розвитку 1500.0цільовий фонд (відділ капітального будівництва).
'
п.6 Проектування та реконструкція плавального басейну "Купава" по
вул.Шевченка, 1О м. Бровари, збільшити видатки на 1000.0 тис. грн. та

читати обсJlГИ на рік - 1500.0 тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального
будівництва).

п.15 Реконструкція фасаду загальноосвітньої школи І-Ш ступенів Н!!9,
збільшити видатки на 1000,0 тис. грн. та читати обсJlГИ на рік - 1500,0 тис.
грн., з них: 1000,0 тис. грн. - цільовий фонд, 500,0 тис. грн. - бюджет
розвитку міста (управлінНJI освіти).
п.26 ПроектувaнНJI та будівництво водовідводу дощових та талих вод
по 1О мікрорайону в м. Бровари Київської області, збільшити видатки на

1000.0

тис. грн. та читати обсJlГИ на рік

- 1200.0

тис. грн., цільовий фонд

(відділ капітального будівництва).
п.27

ПроектувaнНJI

та

будівництво

павільйону

бюветного

водопостачанНJI з артезіанської свердловини та благоустрій прилеглої

території по вул. Грушевського в м. Бровари, збільшити видатки на 410.0
тис. грн. та читати обсяги на рік - 1117.0 тис. грн., з них: 607.0 тис. грн. бюджет розвитку, 510.0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ капітального
будівництва).
п.28 Будівництво кладовища по вул. Кутузова, читати в наступній

редакції: " ПроектуванНJI, коригувaRНJI робочого проекту та будівництво
кладовища по вул.Кутузова в м.Бровари" та збільшити видатки на 1000.0
тис. грн. і читати обсяги на рік - 1400.0 тис. грн., цільовий фонд (відділ

капітального будівництва).
п.32 Проектування та будівництво скверу по вул.Гагаріна,15 м.
Бровари, збільшити видатки на 300.0 тис. грн. та читати обсяги на рік 411.0

тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального будів~ва)..
п.42

Проектні

вул.Гагаріна, 15

роботи

читати

та

реконструкцІЯ

адмІнбудинку

по

в наступній peд~iї: " ПроектувaRНJI та

реконструкція адмінбудинкУ по вул.ГагаРІНа, 15 в м.Бровари з
благоустроєм прилеглої території" та збільшити видатки на 30.0 тис.грн. і
читати обсяги на рік - 1030.0 тис.грн., з них 1000.0 грв.-бюджет розвитку,

30.0 тис.грн. - цільовий фонд (відділ капітального будівництва).
п.43 Програма капітального ремонту жит~ового фонду, збільшити
видатки на 2000.0 тис. грн. та читати обсяги на РІК - 3300.0 тис. грн., з вих:
капітальний ремонт житлового фо~ду - ~ooo.o тис. грв:, капітальний
ремонт ліфтів - 300.0 тис. грн., Ц1ЛЬовии фонд (упрaDЛ1ИНJl житловокомунального господарства).

1.2 Доповнити програму наступними пунктами:
п. 55 ПроектуванНJI та будівництво гостьової автостоянки при будинку
по вул. Кирпоноса, 7-а, в м. Бровари, встановити обсяги на рік -150.0 тис.
грн., цільовий фонд (відділ капітального будівництва).
п.56 Ремонт Фундаментів та фасаду гімназії ім. С.І.ОліЙника по
вул.Красовського, 3-а, встановити обсяги на рік - 172.0 тис.грн., цільовий
фонд (управлінНJI освіти).

п.57 Ремонт перекритгів та покрівлі гімназії ім. С.І.ОліЙника по
вул.Красовського, 3-а, встановити обсяги на рік
фонд (управлінНJI освіти).

- 150.0 тис.грн., цільовий

п.58 Ремонт внутрішнього оздобленНJI, підлог, гардеробу гімназії ім.
С.І.ОліЙНИка по вул.Красовського, 3-а, встановити обсяги на рік - 194.0
тис.грн., цільовий фонд (управління освіти).
п.59

Ремонт

коридорів,

електроосвітлення,

опалення гімназії ім.

С.І.ОліЙника по вул.Красовського, 3-а, встановити обсяги на рік
тис.грн., цільовий фонд (управління освіти).

- 194.0

п.60 Проектування, коригування робочого проекту та будівництво

інженерних

мереж

дитячого

містечка

по

програмі

"Кіндердорф

Інтернешнл" в м.Бровари Київської області, встановити обсяги на рік

-

250.0 тис.грн., цільовий фонд (відділ капітального будівництва).
п.61

Капітальний ремонт даху адмінбудинку по вул.Гагаріна, 15,

встановити обсяги на рік

120.0 тис.грн., цільовий фонд (відділ капітального

будівництва).

1.3. Внести зміни та доповнення до "Місцевої програми соціального
культурного розвитку" в частині заходу:
п.ll Проектув8ННJI та будівництво пам' JlТНOгo знаку героям Чорнобиля
по вул.Черняховського,II-а, встановити обсяги на рік - 150,0 тис. грн.,

цільовий фонд (відділ культури).
п.12 Проектув8ННJI та реконструкція дитячої школи мистецтв по вул.
Незалежності, 12-б, встановити обсяги на рік - 200.0 тис. грн., цільовий

фонд (відділ капітального будівництва).
п.13 Проектув8ННJI та реконструкція спортивних майданчиків по вул.
Короленка (34 мікрорайон), встановити обсяги на рік - 900.0 тис.грн.,

цільовий фонд ( відділ капітального будівництва).

1.4. Внести зміни та доповнеННJI до "Місцевої програми

соціального

захисту насеJlення" в частині заходу:
п.l.l0. Придб8ННJI та встановлення газових ПЛИТ, колонок та котлів
пільговій категоріі населення, У яких газове облвдн8ННJI стало непридатним
ДJIJI подальшого користування, збільшити видатки на 1ОО тис. грн. та
читати обсяги на рік 200.0 тис. грн., цільовий фонд (управлiнНJI житловокомунального господарства)
2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати
видатки, згідно з даним рішенням.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку,
бюджету, фінансів та цін.

Міський голова

м.Бровари

Biд~~~
N!! jЛ~-О4:

в.о. Антоненко

Подання:

виконуюча обов"язки начальника

управління економ~ки - зас~
Т.Г.ПОЛіщук

начальника управлІННЯ еКОНОМІКИ

Погоджено:
секретар ради

І.В. Сапожко

~

заступник

міського голови

начальник фінансового УПРа.ВЛіННЯ-

начальиик юридичного відділу

В.В. Руденко

~';,U"""~"У'-.М.Зеленська

(~

нач8ЛЬИИК

38ImIЬноroвiдidлy ~_~

І.Г. Лавер

>

Н.І. Гнатюк

голова постійної комісії з

ПИТань соціально-економічного

та КУЛЬТУРного розвИТКу,

бюджету, фінансів та цін

А.В. Булка

