
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро BHeC~HHJI ~~iH та ~оповнень до рішення Броварськоil 
МІСЬКОl ради ВІД 28.12.2006 Н! 193-14-05 

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

(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію начальника управлінни економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. та розглянувши КJIопотанни начальника відділу 
капітального будівництва Ждановського М.М. від 08.08.2007р. Н!486, від 
10.08.2007р. Н! 491, Н! 492, заступника начальника управлінни житлово
комунального господарства Смалько А.П. від 09.08.2007р. Н! 02-347, 
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 

ВИРІІОИЛА: 

I.Внести зміни та доповнеини до рішеНВJI Броварської міської ради від 
28.12.2006 К!193-14-05 "Про затверджеНВJI Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік": 

1.1.Внести зміни до ,,місцевоі програми соціально-економічного 

розвитку" в частині заходів: 
п. 1 Проектування та реконструкція кінотеатру їм. Т.Г. ШевчеНІСО під 

"Палац урочистих подій" по вул. Київській, 155 в м. Бровари Київської 
області, збільшити видатки на 55,0 тис. грн. та, читати обсяги на рік - 3071,5 
тис. грн., з них: 1238,S тис. грн. - б~джет розвитку, 1833,0 тис. грн. -
цільовий фонд (відділ капітального БУДІвництва). 

п. 7 "Проектування та будівництво нових дитячих та спортивних 
майданчиків" читати в наступній редакції; "Проектуванни та реконструкція 
спортивних майданчиків в М. Бровари" (відділ капітального будівництва). 

п. 33 Реконструкція майдану ва перетині вул. Гагаріна - бул. 
Незалежності (3-я черга), зменшиТИ видатки на 55,0 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 245,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального 

будівництва). 
п. 39 Проектування та реконструкція дощової каналізації по вул. 

Малокиївська в м. Бровари Київська області, збільшити видатки на 600,0 
тис. грн., (485,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 115,0 тИ~.,.~н: - ціль~вий 
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J. 
фонд) та читати обсяги на рік 1700 О 
грН. - бюджет розвит 115 -.' тис:: грн., З. них: 1585,0 тис. 
б . ) ку, ,О тис. грн. - ЦlЛЬовии фонд (ВІДДіл капітального 
УДІвництва . 

п. 40 Проектування та peKOHC~·. •• 
•• "rYJЩ1JI внyrpІПІИЬО квартального ПРОІЗДУ 

(вул. МалОКИ1Вська) в м. Бровари Київської області, зменшити видатки на 
4~S,0. тис. ~H. та читати обсяги на рік - 1015,0 тис. грн., бюджет розвитку 
(ВІДДШ каПІТального будівництва). 

п. 4~ Міська програм~ ПО безпеці дорожнього руху міста на 2007-2011 
po~, зБІЛЬШИТИ видатки ЦІЛЬОВОГО фонду на 150,0 тис. грн. та читати обсяги 
на рІК - 400,0 тис. грн., з них: 250,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 150,0 тис. 
грн. - цільов~й фонд (управління житлово-комунального господарства). 

п. 46 МІська програма капітального, поточного та ямкового ремонтів 
дорожнього покриття вулиць міста на 2007-2011 роки, в тому числі на 
капітальний ремонт доріг, збільшити видатки на 400,0 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 10945,0 тис. грн., спец фонд (управліННJI житлово
комунального господарства). 

п. 63 Проектування та будівництво з'їзду (виїзду) на території 
промислової зони з автомобільної дороги м-о 1 Киів - Чернігів - Нові 
Яриловичі, км 29-160 м (ліворуч), зменшити видатки на 1000,0 тис. грн., 
цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

1.2 Доповнити програму наступним пунктом: 
п. 65 Міська програма будівництва та реконструкції громадських 

туалетів на 2007-2008 роки, в тому числі: 
_ Проектування та реконструкція громадського туалету в парку 

"Перемога" в м. Бровари Київської області, встановити обсяги на рік - 120,0 
тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

_ Проектування та будівництво громадського туалету в п~рку 

"Приозерний" в м. Бровари Ки~С~КОї о~ласті, встан~вити обсяги на РІК -
120,0 тис. грн., цільовий фонд (ВІДДШ КапІтального БУДІВництва). 

2. Фінансовому управліншо Броварської міської ради профінансувати 
видатки, згідно з даним рішеННJIМ. 

~~O рішеННJI ПОКJIасти на постійну 
та культурного розвитку, 

Міський голова 
В.О. Антоненко 

М. Бровари 

від If/· p~ ().f-
N!! УІ)І "'Н:-Ol: 



Подання: 

начальник управління економіки / Н.1 Саченко 

Погоджено: 

заступник міського голови в.о. Андрєєв 

начальник фінансовoro управліННІ! ~.M. Зеленська 

виконуюча обов'язки начальника . . ... 
юридичного ВІДДІЛУ - головнии 

спеціаліст юридичного відділу А.В. Баба-Мірзоєва 

начIIJIыІих зaraльноro ~~. н.І. Гнатюк 

...... . -.. 
голова ПОСТ1ИНОІ КОМ1сn з 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін А.В. Булка 



БРОВАРСьКА МІСЬКА Р . 
УПРАВЛІВНя ~ l<ИIвСЬКОf ОБЛАСП 

07400, М. БроваРl1 вул Га • ЕІСОНОМПСИ 
, • raplHD, 15, телJ факс(294) 6-29-60 
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BaN!!:-____ за 

~---:-~--
Міському голові 

. ". р.' Антоненку в.о. 
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ПОДАННЯ 

Просимо розгJUlНУТИ на позачерговій 25 сесії Броварської міської 

ради проект рішенНJI "Про внесення змін та доповнень до ріmеНИJ[ 

Броварської міської ради від 28.12.2006 Не 193-14-05 "Про затверд:нсення 

Програми соціально-економічного розвитку А(іста на 2007 рік" ( з 

наступними змінами ). 

Виконуюча обов' язки начальника 

~равління економіки - заступник начальника 
тr.поліщук 
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