
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про BHeCeНIIJI змін та доповнень до рішеНIIJI Броварської 

міської ради від 28.12.2006 Н!! 193-14-05 
"Про затверджеНIIJI Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2007 рік" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію начальника управліНШІ економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотаНШІ начальника відділу 
культури Багмут Н.А. від 10.07.07 Н!! 117, заступника міського голови 
Голубовського Г.П., начальника управліНШІ житлово-комунального 
господарства Морозової В.О. від 11.07.2007 Н!! 02-290, керуючись п.22 ст.26 
Закону України "Про місцеве самоврядуванWI в Україні" та враховуючи -.. . w.. . ... . 
рекомендацl1 ПОСТІИНОI КОМІСII з питань СОЦІально-культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

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

п.43 "Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду', 
збільшити видатки ва 100.0 ТИс.грН., та читати обсяги на рік - 3131.0 тис.грн., 
з них 300.0 тис.грн. - цільовий фонд, 2831.0 тис.грн. - бюджет розвитку, 
управліНШІ житлово-комунального господарства. 

п.45 "Міська програма водопровідно-каналізаційного господарства та 
забезпечення міста якісною питною водою" , зменшити видатки на 100.0 
тис.грн. в частині заходу: "будівництво водопроводу по вул.Старотроїцькій 
(кільцювання водопроводу)", та читати обсяги на рік - 2035.7 тис.грн., з них: 
1436.7 тис.грн. - бюджет розвитку, 572.0 тис.грн. - обласний бюджет, 
управління житлово-комунального господарства. 

2. Внести зміни до "Місцевої програми соціально-культурного 
розвитку" в частині заходів: 
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п.4 Культурно - мистецькі заходи н(! 2007 рік, збільшити видатки на 

200,0 тис. грн. та читати обсяги на рік 428,0 тис. грн., в тому числі 423,0 тис. 
грн .. - загальний фонд, 5,0 тис. грн. - цільовий фонд, відділ культури. 

3.Доповнити програму "Енергозбереження по кп 
"БроваритеПJlоенергомережа" наступними пунктами: 

- Установка хімічної деаерації на котельні по вул. Кірова, 96 і 
модернізації хімводоочистки на котельні по бул. Незалежності, 26, 
встановити обсяги на рік 300,0 тис. грн., цільовий фонд, управління житлово 
- комунального господарства. 

- Встановлення системи автоматичного регулювання процесу згорання 
палива на 5 - ти котельних: вул. Красовського, 16; Шевченка, 21; Київська, 
296; Горького, 1; Красовського,2, встановити обсяги на рік 900,0 тис. грн., 
цільовий фонд, управління житлово - комунального господарства. 

4. Доповнити Місцеві програми: 
4.1 "Програма енергозбереження по кп "Спужба замовника" на 2007 
рік" та встановити обсяги на рік 1500,0 тис. грн., цільовий фонд: 
- встановлення регуляторів температури на індивідуальних теплових 

пунктах (lПІ) в кількості 72 - х штук, обсяги на рік - 1200,0 тис. грн., 
цільовий фонд, управління житлово - комунального господарства; 

- пілотна термоізоляція стандартного 4-х під'їздного 9-ти поверхового 
будинку з застосуванням технології "ТЕРМОІІІИ.ЛЬД", обсяги на рік - 300,0 
тис. грн., цільовий фонд, управління житлово - комунального господарства. 

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

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів та цін. 

Секретар міської ради 

м.Бровари 

від .lG.дeIlN.P~. 
N!! H~-,(~~ 

І.В.Сапожко 



. Подання: 

начальник управління економіки ~ Н.І Сачеив:о 

Погоджено: 

заступник міського голови в.о. Андрєєв 

нaчaJJЬRJIl( фінансового упрlllllIЇввЯ ~.M. Зеленська 

виконуюча обов'язки начальника 
• • U 

юридичного в1дцшу - головнии 

спеціаліст юридичного відділу 

начальник загального відділу 

голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

~ А.В. Баба-Міp3OЄll 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 
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',Міському голові 
Антоненку в.о. 
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1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 26.07.2007 року, проект рішення ,,про внесення змін та 
доповнень до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 р N!! 193-14-05 
,,про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2007 рік". 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 
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