БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ГПро внесення змін та доповнень до рішення Броварськ~
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 виконуючої обов' язки начальника управління
економіки, заступника начальника управління економіки
відділу

з

питань

торгівлі

та

побутового

начальника

-

обслуговування

Броварської міської ради Поліщук Т.Г. та рОЗГJIJIНYВши
начальника відділу культури Багмут Н.А. від 23.08.2007р.

населення

клопотання
N!! 163, від

04.09.2007р. N!! 170, начальника відділу капітального будівництва
Ждановського М.М. від 06.09.2007р. N!! 559, від 07.09.2007р. N!! 565,566, від

12.09.2007р. N!! 582, начальника управління освіти Онищенка В.І. від
11.09.2007р. N!! 1109, начальника управління житлово-комунального
господарства Морозової В.О. від 11.09.2007р. N!! 02-388, та керуючись п.22
ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні" 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

"Про
затвердження Програми
соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік":
1.I.Внести зміни до "Місцевої програми соціаJIьно-економічного

28.12.2006

N!!193-14-05

розвитку" в частині заходів:
п. 2 Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального
користування (вул. Грушевського) в м. Бровари, зменшити видатки на

55,0

тис. грн. та читати обсяги на рік -1069,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ
капітального будівництва).
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, збільшити видатки на 2650,0 ти~ ... грн. ~-~ати

•

•

·,
t

~.

000876

обсяги ва рік -

6035,0 тис.

будівництва).

2

ГРН., бюджет розвитку (відділ капітального

п. 17 Придбання МУЗИЧних інс

. б·
88 6 тис
грв. та чит)ати о СJlГИ на рік - 338,6 тис. грн., цільовий фонд (BiMU;
б

трумеНТ1В, з lЛЬmити видатки на

культури.

.... п. 24 ~poгpaмa ~абезпечеННJI Броварської міської організації ветеранів
в1ИВИ, ПР~І та зброиних сил, збільшити видатки на 5,0 тис. грн. та читати
обсиrи на РІК - 34,1 тис. ГРН., загальний фонд (виконком Броварської міської
ради).

п. 28 Проектуванни, коригуванни робочого проекту та будівництво
кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари, збільшити видатки на 1300,0 тис.
грн: та читати ~БСJlГИ на рік - 2700,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ
кamтального БУДІвництва).

п. 33 Реконструкція майдану на перетині вул. Гагаріна - бул.
Незалежності (nІ черга), збільшити видатки на 55,0 тис. грн. та читати
обсяги на рік

- 163,0

тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального

будівництва).

п. 46 Міська програма капітального, поточного та JlМКOBOГO ремонтів
дорожнього ПОКРИТТJl вулиць міста на 2007-2011 роки, за напрJIМКом
капітальний ремонт доріг, збільшити видатки на 3000,0 тис. грн. (цільовий
фонд) та читати обсиrи на рік - 14339,0 тис: грн., (управліННJI житлово
комунального господарства).

п.

47 Міська програма "ПодвіР'JI" на 2007-2011

роки:
капітальний ремонт внутрішньо- квартальних, міжбудивкових
проїздів та тротуарів, збільшити видатки на 49,0 тис. грН. та
читати обсиrи на рік - 1949,0 тис. грн., цільовий фонд (управліННJI
житлово-комунального господарства),
капітальний ремонт ДИТJIЧИX та спортивних майданчиків,

збільшити видатки на 19,9 тис. грн. та читати обсиrи на рік 619,9 тис. грн., цільовий фонд (упрaвлiННJI житлово-комунального
господарства).

1.2. Доповнити програму наступними пунктами:

п. 66 Проектувавни та будівництво зливовоі каналізації по вуJIИЦJIМ
Чкалова - Кутузова в м. Бровари Київської області (відділ капітального
будівництва).
п.

67

.....

..

Ремонт вхідвої часТИНИ спеЦlалІЗованОI загальНООСВІТВЬОІ ІПКОЛИ

І-Ш ступенів N!! 7, встановити обсJlГИ на рік - 49,0 тис. грн., цільовий фонд
(упрaвлiННJI освіти).

п. 68 Ремонт даху над спортивНИМ ~алом загальноосвіТНЬ?ї ІПКО:Ш І-Ш
ступенів N!! 1, встановити обсJlГИ на plК - 49,0 тис. грн., ЦІЛЬОВИИ фонд
(упрaвлiННJI освіти).

.
69 Ремонт пральні та груп ДОІПІОЛЬного навч~ного закладу
"Каnoша", встановити обсJlГИ на рік - 42,0 тис. грн., ЦІЛЬовий фонд
п.

(УПРавліННJI освіти).

3

п.

70 Ремонт підлоги у дошкільному навчальному закладі
"Джерельце" , встановити обсяги
на рік -36,0 тис. грн., цільовий фонд
(управління освіти).

п.. 71 ЗакінченНJI ремонту каналізації у дошкільному навчальному
закладІ "Зол~та рибк~", встановити обсяги на рік - 7,0 тис. грн., цільовий
фонд (упраВЛІННЯ ОСВІТИ).

п. 72 ~ридбання меблів у класні кімнати (столи, меблі), встановити
обсяги на РІК - 300,0 тис. ГРН., цільовий фонд (управління освіти).
п. 73 ~eMOНТ актової зали в загальноосвітній школі N!! 1, встановити
обсяги на РІК - 18,5 тис. ГРН., цільовий фонд (управління освіти).
п. 74 Придбання дошок для закладів освіти, встановити обсяги на рік 555,6 тис. ГРН., цільовий фонд (управління освіти).
п. 75 Облаштування витяжки в їдальні загальноосвітньої школи І-Ш
ступенів N!! 7, встановити обсяги на рік - 19,0 тис. грн., загальний фонд
(управління освіти).

1.3. Внести зміни до "Місцевої програми соціально-культурного
розвитку" в частині заходів:
п.

3

ЗабезпеченНJI фінансової підтримки чоловічій команді-майстрів

вищої ліги з гандболу "Будівельник", збільшити видатки на 250,0 тис. грн. та
читати обсяги на рік - 1019,0 ТИС. грн., загальний фонд (відділ фізкультури
та спорту).
п. 11 Проектування та будівництво пам'ятного знаку героям Чорнобиля

по вул. Черняховського, l1-а, збільшити видатки на 300,0 тис. грн. та читати
обсяги на рік - 450,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ культури).

Внести

1.4.

зміни

до

"Програми

інформаціі·" в частині заходу:

п.

2

Програми

діяльності

та

підтримки

фінансової

засобів

масово!

підтримки

редакції

міськрайонного радіомовлення, збільшити в~атки на 40,0 тис:. грн.. та
читати обсяги на рік -164,0 тис. грн., загальнии фонд (виконавчии КОМІтет
Броварської міської ради).

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати
видатки, згідно з даним рішенням.
рішення покласти на постійну
та

Секретар ради

м.Бровари

від ею,

N!!

{)9.

O!t.

7i1!f-ZI-(%

культурного

І.В.Сапожко

розвитку,

и0даннв:

Виконуюча обов'язки начальника

}'ІЇравліввя економіки, заступник
начальника управління економіки -

начальник відділу з питань торгівлі

#l~ т.г. Поліщук

та по~утового обслуговування населення

Погоджено

:-

заступник міського голови

в.о. Андрєєв

начальник фінансового управліНIDI Jf~.M. Зеленська

,

начальвик Юридичного відділу

начальник: загального відділу

~ І.Г.Лавер

~~
~~
~

Н.І. Гнатюк

голова постійної комісії з

питань СОціально-економічного
та КУльтурного розвитку,

бюджету, фінансів та цін

А.В. Булка

~
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'
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ

07400, М. БроваРІІ, вуn. ГагаріІІа, І 5, тел} факс(294) 6-29-60

_ _ _ _ _.за________

НаN!!.

МіСЬКОМУ голові
Антоненку В.О.

1

г

рі/. 09. о/-

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської
ради, па відбудеться 20.09.2007 року, проект рішення "Про внесення змін та
доповнень до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 р. N!! 193-14-05
,Дро затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку
міста ва 2007 рік".

Виконуюча обов' язки. начальника управління економіки,
заступник начальника управління економіки -

начальник відділу з питань торгівлі та
побутового обслуговування населення
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Поліщук Т.Г.

