
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА KIIJiBCbKOЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

с. І 
Про внесення ЗМІН та доповнень до рішеНИJI Броварської 

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) 

Заслухавши інформацію начальника управліНШІ економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. та розгJIJIНYВШИ ЮІопот8ННJI заступника 
начальника управліНWI житлово-комунального господарства Смалько А.П. 
від 09.08.2007р. N!! 02-347, від 14.08.2007р. Н!! 02-362, від 16.08.2007р. Н!! 10-
1176, від 16.08.2007р. Н!! 02-363, директора комунального підприємства 
"Бровари-Флора" Юхненко Т.Б. від 09.08.2007р. Н!! 96, та керуючись п.22 
ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ... ..... . ... . 
враховуючи peKoMeндaцn ПОСТ1ИНОI КОМ1си з питань СОЦІально-культурного 

розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

1.1.Внести зміни до "Місцевої програми соціаJlьно-економічного 
розвитку" в частині заходів: 

п.7 Проектув8.ННJI та реконструкція спортивних майданчиків в м. 
Бровари, збільшити видатки на 153,0 тис. грн., та читати обсяги на рік -
628,0 тис. грн., з них: 337,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 291,0 тис. грН. -
цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

п.!3 Міська програма "Благоустрій міста" збільшити видатки на 407,0 
тис. грн. (цільовий фонд) та читати обсяги на рік 9607,0 Тис. грн (9200,0 тис. 
грн. загальний фонд та 407,0 тис. грн - цільовий фонд) - УЖКГ. 

п. 30 Проектування та будівництво тимчасової автостоянки по вул. 
Гагаріна, 11 в м. Бровари, зменшити ~ида~ на 16,0 ~c: грн. ~ читати 
обсяги на рік - 233,0 тис. грн., Ц1ЛЬовии фонд (ВІДДШ кamтального 

будівництва). .. . . 
п. 33 Реконструкція маидаиу на перeтинt BY~· Гаг.аРІна - бул. 

Незалежності (з-я черга), змеНШИТИ видатки на 137,0 тис. ~~. та читати 
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обсяги на рік 
будівництва). 

~ 

108,0 тис. rpH., бюджет розвитку (відділ капітального 

п. 43 Міська проrpама "Капітального ремонту житлового фонду" 
збільшити видатки на 1030,0 тис. rpH. (капітальний ремонт ліфтів-200 тис. 
грн.; капітальний ремонт Житлового фонду - 830,0 тис. rpH.) та читати обсяги 
на рік 4330,0 тис. rpH. - цільовий фонд)- УЖКГ. 

п. 46 Міська проrpама капітального, поточного та ямкового ремонтів 
дорожнього покриття вулиць міста на 2007-2011 роки, за напрямком 

капітальний ремонт доріг, збільшити видатки на 394,0 тис. грн. (цільовий 
фонд) та читати обсяги на рік - 11339,0 тис. rpH., (управління житлово
комунального господарства). 

п. 47 Міська програма "Подвір'я" на 2007-2011 роки за напрJIМICом 
капітальний ремонт внутрішньо квартальних, міжбудинкових проїздів і 
тротуарів, збільшити видатки на 1000,0 тис. грн. (цільовий фонд) і читати 
обсяги на рік 2500,0 тис. грн. - цільовий фонд (УЖКГ). 

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

Секретар ради 

м.Бровари 
від 2.3. og. 01 
Н!! 415"-26- oS-

рішення покласти на постійну 
та культурного розвитку, 

І.В.Сапожко 
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начальник упрaвлiннJI економіки 
~л r.ИІС f(//A'7 · ачеlПCO 

Погоджено: 

заступник міського голови В.О. Андрєєв 

начальник фінансового управління 

г' 
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начальник юридичного відділу J І.Г. Лавер 
CJl 

вачllllЬВИlCЗllI'lШЬНОro B~-~ Н.І. Гнатюк 

- ...... ... 
голова ПОСТ1ИНО1 KOМlC11 3 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін А В Б .. улка 
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БРОВАРСЬКА МІСЬ КА РАДА КИfвСЬКОї ОБЛАСП 
07400 м Б YlIPАВmнвя ЕКОНОМІКИ 

, . ровари, вул. Гаraріиа. 15, тел.! факс(294) 6-29-60 

Від ~,;(. t)rP р;, Н!! d!//~9L 
Г .. , 

ваН!! за Міському голові 

Г $!.r1 
Антоненку в.о. 

C'a,{,t,c 1t t-lt: о 
и...еі і ' ..l'. fJ -ію ~;r~tL~ 
O~, () ,.1)1-

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка ~ідбудеться 23.08.2007 року, проекти рішень: 

- "Про внесення змін та доповнень до рішеННJI Броварської міської ради 
від 29. 12.200Sp. N!! 870-41-04 "Про затверджеННJI Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2006 рік" за ~опозиціями 
виконавчого комітету; 

-,Дро підсумки виконання Програми соціально-економічного та 
культурного розвитку міста Бровари за І півріччя 2007 року"; 

Начальник управління економіки ~ RLСаченко' L/(//~r 
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