
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про внесення змін та доповнень 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" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. та розгmmyвши клопотання начальника управління 
житлово-комунального господарства Морозової в.о. від 18.06.07р. N!! 02-243, 
04.07.07р. N!! 02-280, начальника управління праці та соціального захисту 
населення Петренко А.І. від 20.06.07р. N!! 1940, начальника відділу у справах 
сім'ї та молоді Ковкрак Т.М. від 20.06.07р. N!! 01-09.1-295, голови ради 
ветеранів Кир'яна Г .я. від 27.06.07р. N!! 17/1, директора Броварської редакції 
міськр8ЙОННОГО радіомовлення Гомеюока М.А. від 21.06.07р. N!! 33, директора 
комунального підприємства "Телестудії "Наше місто" Куліш І.М. від 
25.06.07р. N!! 78, начальника відділу капітального будівництва Ждановського 
М.М. від 05.07.07р. N!! 365, начальнику відділу фізичної культури та спорту 
Лавера П.І. від 10.05.07р. N!! 80, начальника служби у справах неповнолітніх 
Виноградової Л.М. від 25.04.07р. N!! 404, 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 

ВИРІІПИJIA: 

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.I.Внести зміни до "Місцевої програми соціально-економічного 
розвитку" в частині заходів: 

п. 5 Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно
виставковим комплексом з глядацькою залою на 448 місць по вул.Гагаріна,18 
м. Бровари, зменшити видатки цільового фонду на 1375,0 тис. грн. та 
збільшити видатки бюджету розвитку на 1375,0 тис. грн., читати обсяги на рік 
- 3385,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального бу~івиицтва). 
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... п. 7 .Прое.ктування та будівництво нових ДИТЯЧИХ та спортивних 
маиданчию~, зБІЛЬШИТИ видатки цільового фонду на 275,0 тис. грн. та читати 
обсяги на РІК - 475,0 тис. грн., з них: 275,0 тис. грн. - цільовий фонд, 200,0 
тис. грн. - бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

п. ~ Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
з~алЬНОМІСЬКОГО значення (вул. Київська) в м. Бровари, зменшити видатки 
цшьового фонду на 480,0 тис. грн. та збільшити видатки бюджету розвитку на 
480,0 тис. грн., читати обсяги на рік - 1000,0 тис. грн., з них: 980,0 тис. грн. -
бюджет розвитку, 20,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ капітального 
будівництва). 

п. 1 О Проектування та реконструкція парку "Приозерний" , зменшити 
видатки цільового фонду на 140,0 тис. грн., збільшити видатки бюджету 
розвитку на 140,0 тис. грн. та видатки цільового фонду на 50,0 тис. грн, 
читати обсяги на рік - 190,0 тис. грн., з них: 140,0 тис. грн. - бюджет 
розвитку, 50,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

п. 13 Благоустрій міста, збільшити видатки цільового фонду на 4900,0 
тис. грн. та читати обсяги на рік - 9200,0 тис. грн., з них: 4900,0 тис. грн. -
цільовий фонд, 4300,0 тис. грн. - загальний фонд (управління житлово
комунального господарства). 

п. 21 Програма "Нагородження", збільшити видатки на 43,0 тис. грн. та 
читати обсяги на рік - 73,0 тис. грн., загальний фонд (виконавчий комітет 
Броварської міської рвщ!). 

п. 24 Програма забезпечення Броварської міської організації ветеранів 
війни, праці та збройних сил, збільшити видатки на 1,1 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 29,1 тис. грн., загальний фонд (виконавчий комітет 
Броварської міської ради). 

п. 31 Проектування та реконструкція вул. Островського, зменшити 
видатки цільового фонду на 1300,0 тис. грн. та збільшити видатки бюджету 
розвитку на 1300,0 тис. грн, читати обсяги на рік - 1340,0 тис. грн., з 
них:1300,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 40,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ 
капітального будівництва). 

п. 47 Міська програма "Подвір'я" на 2007-2011 роки, збільшити видатки 
на 800,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 1500,0 тис. грн., цільовий фонд 
(управління житлово-комунального господарства). 

п. 48 Проектування, коригування та реконструкція ~асейну "Лідер", 
зменшити видатки цільового фонду на 430,0 тис. грн. та зБІЛЬШИТИ видатки 
бюджету розвитку на 430,0 тис. грн., Чит~ти обсяги на рік - 430,0 тис. грн., 
бюджет розвитку (відділ капіт~ного БУДІв~ва). 

п. 49 Проектування та реконструкц1Я шатрового даху навчально

виробничого центру творчості молоді, зменшити видатки цільового фонду на 
380,0 тис. грн. та збільшити видатки бюджету розвитку ~a ~80,0 ~c. грн., 
читати обсяги на рік - 380,Q тис. грн., бюджет розвитку (В1ДДШ капІТального 

~дШmщm~. .. 
п. 50 Проектування та реконструкц1Я пар.ку ІМ. т.г. Шевченко в м. 

Бровари Київської області, змеНШИТИ видатки ЦІЛЬового фонду на 200,0 тис. 



грн .. та збільшити видатки бюджету розвитку на 200,0 тис. грн., читати обсиги 
на РІК - 200,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

. п. 54 Проектування та реконструкція вул. Шевченко, зменmити видатки 
цшьового фонду на 500,0 тис. грн. та збільшити видатки бюджету розвитку на 
500,0 ТИС. грн., читати обсяги на рік - 500,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п. 55 Проектування та будівництво гостьової автостоянки при будинку по 
вул. Кирпоноса, 7-а в м. Бровари, зменшити видатки цільового фонду на 150,0 
тис. грн. та збільшити видатки бюджету розвитку на 150,0 тис. грн., читати 
обсяги на рік - 150,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального 
будівництва). 

п. 60 Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 
інженерних мереж дитячого містечка по програма "Кіндердорф Інтернешнл" в 
м. Бровари Київської області, зменшити видатки цільового фонду на 250,0 
тис. грн. та збільшити видатки бюджету розвитку на 250,0 тис. грн., читати 
обсяги на рік - 250,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального 
будівництва). 

1.2. Доповнити програму наступними пунктами: 
п. 62 ПроектувaнНJI та капітальний ремонт військкомату по вул. 

Грушевського, 1 з благоустроєм прилеглої території, встановити обсиги на 
рік - 1000,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

п. 63 Проектування та будівництво з'їзду (виїзду) на території 
промислової зони з автомобільної дороги М-Оl Київ - Чернігів - Нові 
Яриловичі, км 29-160 м (ліворуч), встановити обсяги на рік - 1000,0 тис. грн., 
бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

п. 64 Експертне обстеження та проеrrнi роботи ПlJIJlXопроводів по вул. 
Кутузова, встановити обсяги на рік - 160,0 ТИС. грн., бюджет розвитку 
(управління житлово-комунального господарства). 

1.3. Внести зміни до "Місцевої програми соціально-культурного 

розвитку" в частині заходів: 
п. 1 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Бровари на 2007-

2011 роки, збільшити видатки на 95,0 тис. грн. та читати обсяги на рік -
215 О тис. грн. загальний фонд (відділ фізкультури та спорту). 

, п. 2 Забез~ечеННJI фінансової підтримки жіночій команді-майстрів 1- ліги 
з гандболу "Автомобіліст", збільшити .. видатки. ва. 96,.5 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 142,5 тис. ГJ?B., з~~ фонд (в1ДДШ ф~~льтури ~ сп~рту~. 

п. 3 ЗабезпечеННJI ФІНанСОВОI mдтримки ЧОЛОВІЧ1И командl-маиСТРIВ 

вищої ліги з гандболу "Будівельник", збільшити .. видатки ~a ~69,~ тис. грн. та 
читати обсяги на рік -769,0 тис. грн., загальнии фонд (ВІДДШ фІЗКУЛЬТУРИ та 
спорту). 
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п. 13 ПроектуванНJI та реконструкція спортивних майданчиків по вул. 
Короленк.а (34 мікрорайон), зменшити видатки цільового фонду на 900,0 тис. 
грн. та зБІЛЬШИТИ видатки бюджету розвитку на 900,0 тис. грн., читати обсяги 
на рік - 900,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

1.4. Внести зміни до "Місцевої програМl1 соціального захисту 
населення" в частині заходів: 

пп. 1.1 "Надання громадянам міста матеріальної допомоги за окремими 
рішеннями виконкому", збільшити видатки на 50,0 тис. грн. та читати обсяги 
на рік - 180,0 тис. грн., загальний фонд (управління праці та соціального 
захисту населенНJI). 

пп. 1.2 "Відшкодування житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку 
інвалідам загального захворювання та по зору; надання пільг по квapТIDIaтї 
соціально-незхищеній категорії населення", збільшити видатки на 60,0 тис. 
грн. та читати обсяги на рік - 408,0 тис. грн., загальний фонд (управлінНJI 
праці та соціального захисту населення). 

пп. 1.3 "Забезпечення продуктовими наборами найбільш 
малозабезпечених громадян міста та сімей з дітьми з нагоди державних свят", 
збільшити видатки на 51,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 61,0 тис. грн., 
загальний фонд (управління праці та соціального захисту населеННJI). 

пп. 1.4 "Забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених 
громадян міста", збільшити видатки на 25,0 тис. грн. та читати обсяги на рік -
93,6 тис. грн., загальний фонд (управління праці та соціального захисту 
населення). 

пп. 1.5 "Здійснення за рахунок коштів бюджету міста виплат компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги", збільшити видатки на 30,0 
тис. грн. та читати обсяги на рік - 67,0 тис. грн., загальний фонд (управління 
праці та соціального захисту населення). 

пп. 1.9 "Виплати по похованню", збільшити видатки на 1 0,0 тис. грн. та 
читати обсяги на рік - 30,0 тис. грн., загальний фонд (виконавчий комітет 
Броварської міської ради). 

п. 2 Програма підтримки Броварської міськрайонної організації 
Товариства Червоного Хреста, збільшити видатки на 200,0 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 220,0 тис. грн. (управління праці та соціального захисту 

населення). Ц б·· .... .. 'СП " 
п. 3 Програма підтримки ентру реа ІЛІтацll lНВ8JIЩlВ рагнення, 

збільшити видатки на 59,9 тис. грн. та читати обсяги на рік - 79,9 тис. грн., 
загальний фонд (управління праці та соціального захисту населення). 

1.5. Внести зміни та доповнення до Міських програм підтримки сім'ї 
та молоді в частині заходів: 

п. 2 Міська програма з питань роботи з обдарованою молоддю на 2006-
2012 роки, затверджена рішенням Броварської міської ради від 14.03.2002р. N!! 
490-35-23, У частині: 



проведення міського фестивалю "Повір у себе", збільшити видатки 
на 10,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 17,0 тис. грн., загальний 
фонд (відділ у справах сім'ї та молоді); 

доповнити підпунктами: 

сплата 30% вартості оплати за навчання у ВНЗ міста, встановити 
обсяги на рік - 5,0 тис. грн., загальний фонд (відділ у справах сім'ї 
та молоді); 

проведення заходів до дня студента, встановити обсяги на рік - 5,0 
тис. грн., загальний фонд (відділ у справах сім'ї та молоді). 

п. 3 Виконання Заходів Національної програми профілактики ВІЛ-
інфікованих, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 
2004-2008 роки, у частині: 

організація діяльності Служби ДJIJI ін'єкційних споживачів 
наркотиків "Консультативний пункт "Довіра", збільшити видатки 
на 2,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 4,0 тис. грн., загальний 
фонд (відділ у справах сім'ї та молоді). 

п. 5 Програма запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності на 
2006-2010 роки, затверджена рішенням Броварської міської ради від 
28.12.2006р. N!! 199-14-05,: 

- на виконання заходів програми, збільшити видатки на 10,0 тис. грн. та 
читати обсяги на рік - 31,1 тис. грн., загальний фонд (служба у справах 
неповнолітніх). 

1.6. Доповнити програму наступним пунктом: 
п. 6 Міська програма підтримки сім'ї на період до 201 О року, затверджена 

рішенням Броварської міської ради від 24.05.2007р. N!! 324-21-05, У частині: 
- надання матеріальної допомоги сім'ям, які перебувають під соціальним 

супроводом спеціалізованих соціальних служб центру соціальних служб ДJIJI 
сім'ї, дітей та молоді, встановити обсяги на рік - 4,0 тис. грн., загальний фонд 
(відділ у справах сім'ї та молоді). 

1.7. Внести зміни до "Місцевоі програми підтримки засобів масовоі 
івформаціі" в частині заходів: 

п.l ПРОШІата послуг комунального підприємства Броварської міської 
ради "Телестудія ''Наше місто", збільшити видатки на 200,0 тис. грн. та 
читати обсяги на рік - 600,0 тис. грн, загальний фонд (виконавчий комітет 
Броварської міської ради). 

п. 2 Програми діяльності та фінансової підтримки редакції 
міськрайонного радіомовлення, збільшити видатки на 64,0 тис. грн., та читати 
обсяги на рік - 124,0 тис. ГРН., загальний фонд (виконавчий комітет 
Броварської міської ради). 

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



3. Контроль за виконанНJlМ даного рішенНJI покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін. 

Міський голова 

м.Бровари 

Biд""~~ 
N!! .8r~ -,,~-DГ 

в.о. Антоненко . 



Подання: 

начальник управління економіки 

Погоджено: . 

секретар ради 

заступник 

міського голови 

начальник фінансового управління -

начальник юридичного відділу 

виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу-

CfJf ~,/ Н.І Саченко 

І.В. Сапожко 

В.О. Андрєєв 

М. Зеленська 

г 7 І.Г. Лавер 
G' 
с\ 

головний спеціаліст 
загального відділу 

голова постійної комісії з 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

j{.~1 Л.М.Шило 

А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСП 
УПР АВJIIННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, м. БРОВВРІІ, вул. Гагарін&, 15, тел) факс(294) 6-29-60 

г 1 
ваН! за 

~-----

Міському гопові 
Антоненку В.О. 

г 1 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на РОЗГJIJIД сесії Броварської міської 
ради, па відбудеться 10.07.2007 року, проект рimеИНJI "Про внесеИНJI змін та 
доповнень до рішеННJI Броварської міської ради від 28.12.2006 р. Ни 193-14-05 
,,про затверджеННJI Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2007 рік". 

Начальник управпіННJI економіки Н.І. Саченко 
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