БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ 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 розглянувши клопотання начальника відділу
КУJJЬТУРИ Багмут Н.А. від 08. 10.2007р.
начальника відділу фізичної культури

виконуючого обов'язки
спорту Доценка М.Ф. від

N!! 186,
та

27.09.2007р.

N!! 139, від 09.10.2007р. N!! 149, начальника відділу капітального
будівництва Ждановського М.М. від 19.10.2007р. N!! 713, начальника
УllраВJJіння освіти Онищенка В.І. від 09.10.2007р. N!! 1229, началыIl(аa
управління

житлово-комунального

господарства

Морозової

в.о.

від

11.1 0.2007р. N!! 02-443, від 12.10.2007р. N!! 02-450, N!! 02-451, N!! 02-452, N!!
02-453, N!! 02-454, від 15.10.2007р. N!! 02-459, N!! 02-460, від 17.10.2007р. N!!
02-466, N!! 02-467, виконуючої обов'язки начальника - заСТУJ1I1И1(а
начальника управління праці та соціального захисту населення Романенко
Н.І. від 09.10.2007р. N!! 4304, від 18.10.2007 N!! ,4481, начальника відділу у
справах сім'ї та молоді Ковкрак Т.М. від 16.10.2007р. N!! 01-09.1-525, від

та керуючись п.22 ст.26 Закону УІ<раїни ~'Гlpo
місцеве самоврядування в Україні" та врахОВУІочи рекомендації пості йної
комісії з питань соціально-культурного розвитку, бюджету, фінансів та цill~

19.10.2007p. N!! 01-09.1-528

Броварська міська рада

ВИРІШИЛА:

I.Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради від
28.12.2006 N!!193-14-05 "Про затвердження Програми соціWlЬНО
економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік":
l.l.Внести зміни до "Місцевої програми соціалыо-скоllомічIIогоo

РОЗВlfТКУ" в частині заходів:

"

п. 1 fІроектування та реконструкція кінотеатру ім. т.г. ШевчеНІ<О піJt
"llалац урочистих подій" по вул. Київській, 155 в м. Бровари Київської
області, зменшитИ видатки на 23,4 тис. грн. (18,2 тис. ~~..,.- БJоджет
.
розвитку, 5,2 тис. грн. - цільовий фонд) та читати обсяги на piKJ-,3048, 1,'ис.

..

000966 ..

грн., з них: 1220,3 тис. грн. - бюджет розвитку, 1827,8 тис. грн. - цільовий
фонд (відділ капітального будівництва).

п. 2 Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального
користування (вул. Грушевського) в м. Бровари, зменшити видатки на
тис. грн. та читати обсяги на рік
Ісапітального будівництва).

- 934,5

134,5

тис. ГРН., бюджет розвитку (відділ

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.Га."аріна,18 м. Бровари, збільшити видатки на 1506,2 тис. грн. (1420,6
'Гис. ГРН. - бюджет розвитку, 85,6 тис. грн. - цільовий фонд) та читати обсяги
на рік -7541,2 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального будівництва).
п. 6 Проектування та реконструкція плавального басейну "Купава" по
вул. Шевченка,

1О

м. Бровари, зменшити видатки цільового фонду на

тис. грн., збільшити видатки бюджету розвитку на

та читати

обсяги на рік

розвитку,

500,0 тис.
п. 7

1000,0 тис. грн.
1000,0 тис. грн. - бюджет

1000,0

- 1500,0 тис. грн., з них:
грн. - цільовий фонд (відділ капітального

будівництва).

Проектування та реконструкція спортивних майданчиків в м.

Бровари, зменшити видатки на

- цільовий
фонд, 137,0 тис. грн. - бюджет розвитку) та читати обсяги на рік - 233,9 "Гис.
грн., з них: 200,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 33,9 тис. грН. - цільовий фонд
394,1

тис. грн.

(257,1

тис. грн.

(відділ капітального будівництва).
п. 8 Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 2-го

вводу газопроводу, зменшити видатки на 340,0 тис. грн. та читати обсяги ІІа
рік - 120,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального будівництва).
п. 13 Благоустрій міста, зменшити видатки цільового фонду на 255,0

тис. грн. та читати обсяги на рік -

9352,0 тис. грн., з них: 4300,0 тис. грн.
загальний фонд, 5052,0 тис. грн. - цільовий фонд (управління житлово
комунального господарства).

п.

27

Проектування

та

будівниЦтво

павільйону

бюветного

водопостачання з артезіанської свердловини та благоустрій прилеглої
території по вул. Грушевського в м., Бровари, з~еншити видатки бюджету
розвитку на 94,7 тис. грн. та читати обсяги на РІК - 1022,3 тис. грн., з .ни~:
510,0 тис. гp~. - цільовий фонд, 512,3 тис. грн. - бюджет розвитку (ВіДДіЛ
капітального будівництва).
'
п. 32 Проектування та будівництво; c~epy по вул. ГaгapiHa~ 15 в м.

Бровари, збільшити видат~ н.а 341,~ тис. грн. та ;итати обсяги на ріК - 752,5
тис. грн., цільовий фонд (ВІДДШ капІТального БУДІв~цтва).
.
п. 33 Реконструкція майдану на переТИНІ вул. ГагаРІна - бул.
Незалежності (ПІ черга), змеНШИТИ видатки на 46, 1 ~c .. грн. ~a читати
обсяги на рік - 126,9 тис. грн., бюджет розвитку (ВІДДШ каПіТального
будівництва).
'
.
п. 34 Проектування та будівництво K~~~HOГO ринку МІста по вул.

... ма змеНШИТИ видатки на
,
Шолом-АЛеихе

(відділ капітального будівництва).

150,0 тис. грн., бюджет розвитку

п. 36 Проектування та будівництво "Розміщення гостьової парковки на
30 машиномісць по вул. Київській, 292 в м. Бровари, зменшити видатки на
260,0 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального будівництва).
п. 37 Дизайн-проект та оздоблювальні роботи святкової зали Палацу
урочистих подій по вул. Київській в м. Бровари, зменшити видатки на 24,3
тис. грн. та читати обсяги на рік
капітального будівництва).

- 1785,7 тис.

грн., бlоджет розвитку (відділ

п. 41 Проектування та будівництво житла соціального призначення,
зменшити видатки на

4960,0 тис.

грн. та читати обсяги на рік -

40,0 тис.

БJоджет розвитку (відділ капітального будівництва).
п. 44 Міська програма по безпеці дорожнього руху міста на
роки, зменшити видатки бюджету розвитку на

250,0

грн.,

2007-2011

тис. грн., збільшити

видатки цільового фонду на 465,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 615,0
тис. грн., цільовий фонд (управління житлово-комунального господарства).
п. 45 Міська програма водопровідно-каналізаційного господарства та
забезпечення міста якісною питною водою на

2007-2011

роки, в тому числі:

"Будівництво
водопроводу
по
вул.
Старотроїцькій
(кіЛЬЦlOваННSI
водопроводу)", зменшити видатки на 1500,0 тис. грн., бюджет РОЗВИТІ<у
(УЖКГ).

п. 46 Міська програма капітального, поточного та ямкового ремонтів
дорожнього покриття вулиць міста на 2007-2011 роки:
капітальний ремонт доріг, зменшити видатки на

(250,0

тис. грн.

-

цільовий фонд,

340,0

1105,0

тис.

13749,0 тис. грн., з
грн. - спец фонд

них:

- спец фонд) та
12644,0 - цільовий

(управління житлово

комунального господарства),
поточний ремонт доріг, збільшити видатки на
читати обсяги на рік

- 1195,0

тис. грн.

тис. грн.

читати обсяги на рік фонд,

590,0

340,0

тис. грн. та

тис. грн., спец фонд (управління

житлово-комунального господарства).
п. 47 Міська програма "Подвір'я" на 2007-2011 роки, збільшити видатки
на 40,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 2608,9 тис. грн., цільовий фонд

(управління житлово-комунального господарства).
п.

49 Проектування та реконструкція шатрового даху НВЦТМ,
збільшити видатки на 140,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 520,0 тис. грН,
бlоджет розвитку (відділ капітального будівництва).
п.

55 Проектування та будівництво гостьової автостоянки при будинку

по вул. Кирпоноса, 7-а в м. Бровари, зменшити видатки H~ I~З,9 T~C. грн. та
читати обсяги на рік - 46,1 тис. грн., бюджет розвитку (ВІДДІЛ каПІТального
будівництва)..
.
.
... .
п. 58 Ремонт ВНУТРІШНЬОГО обладн~, ПІДЛОГ, гардеробу ГІмназll ІМ.

С.І. Олійника ПО вул. Красовського, 3-а, з~шьши:и видатки на 2~0,0 тис: грН.
та читати обсяги нарік-414,0 тис. грн., ц~ьовии фонд (управЛІННЯ ~СВІТИ).
п. 61 капіталыщй ремонт даху адмІнбудинку ПО ~ул. ГагаРІна, 15,

ити видатки на 25,7 тис. грн. та читати обсяги на РІК -

зменш
.' .
б.
)
цільовий фонд (відділ капІТального УДІвництва.

94,3 тис. ГРН.,

п. 62 ПроектуванНJI та капітальний ремонт військомату по вул.
Грушевського, 1 з благоустроєм прилеглої території, збільшити видатки на
75,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 1075,0 тис. грн., цільовий фонд
(відділ капітального будівництва).

1.2. Доповнити програму наступним пунктом:
п. 76 ВстановленНJI терморегуляторів тепла в
встановити обсяги на рік - 157,3 тис. грн., цільовий

закладах

.

ОСВІТИ,

фонд (управління

освіти).

1.3. Внести зміни до "Місцевої програми соціаЛЬНО-КУЛЬТУРIIОГО
РОЗВІІТКУ" в частині заходів:

п.

1 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Бровари на
2007-2011 РОІСИ, збільшити видатки на 44,0 тис. грн. та читати обсяги на ріlС
- 259,0 тис. грн., загальний фонд (відділ фізкультури та спорту).
п.

2 ЗабезпеченНJI фінансової підтримки жіночій команді-майстрів

І-ліги

3 гандболу "Автомобіліст", зменшити видатки загального фонду на

105,3

тис. грн. та виключити з програми (відділ фізкультури та спорту).

п.

3

ЗабезпеченНJI фінансової підтримки чоловічій команді-майстрів

вищої ліги з гандболу "Будівельник", збільшити видатки на

читати обсяги на рік

- 1124,3

105,3

тис. грн. та

тис. грн., загальний фонд (відділ фізкультури

та спорту).
п. 4 Культурно-мистецькі заходи на

106,2

тис. грн. та читати обсяги на рік

2007 рік, збільшити видатки ІІа
- 534,2 тис. грн., загальний фонд

(відділ культури).
п. 9 Реконструкція внутрішніх приміщень та фасаду будівлі Броварської

міської бібліотеки по бул. Незалежності, 5, збільшити видатки на 160,0 тис.
грн. та читати обсяги на рік - 543,6 тис. грн., цільовий фонд (відділ
культури).

1.4. Внести зміни до "Місцевої програми соціального захисту
ІІаселення" в частині заходів:
п. 1 Програма соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціальнонезахищених верств населення:

пп. 1.1 "Надання громадян міста матеріальної допомоги за окремими
рішеннями виконкому", збільшити видатки на 10,0 тис. грн. та читати обсяги
на рік - 190,0 тис. грн., загальний фонд (управління праці та соціального
захисту населення).
пп.
1.3
"3абезпеченНJI

продуктовими
наборами
найбільш
малозабезпечених громадян міста та сімей з дітьми з нагоди державних
свят" збільшити видатки на 19,9 тис. грн. та читати обсяги на рік - 80,9 тис.

грн., ;агальний фонд (управління праці та coцi~ЬHOГO захисту ~аселення).

пп. 1.5 "3дійснення за рахунок КОШТІВ бюджету МІста виплат
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", збільшити

видатки на

5,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 72,0 тис. грн., загаJIЬІІИЙ

фонд (управління праці та соціального захисту населення).
пп. 1.8 встановлення телефонів пільговим категоріям
зменшити видатки на

10,0 тис.

грн. та читати обсяги на рік

населення,

- 10,0 тис.

грн.,

загальний фонд (управління праці та соціального захисту населення).
п. 5 Міська програма "Обдарованість" на 2005-2012рр., доповнити
наступними піДПУНJ<Тами:

придбання новорічних подарунків до новорічних та різдвяних
свят, встановити обсяги на рік

- 19,9

тис. грн., загальний фОllд

(управління освіти),

придбання значків для учнів загальноосвітніх шкіл міста,
встановити обсяги на рік - 10,0 тис. грн., загальний фОllд
(управління освіти).

1.5.

.Внести. зміни до " Місцевої програми підтримки сім'ї та молоді"

в чаСТИНІ заХОДІВ:

п.

1

Міська програма соціального захисту Дітей-сиріт та дітей, які

залишилися без батьківського піклування, на

рішенням міської ради від 16.12.2004р.

-

2005-2008 роки,
Н!! 581-28-24, У частині:

затверджсна

матеріальна допомога студентам ВИЗ із числа дітей-сиріт та дітей

позбавлених батьківського піклування, зменшити видатки на

читати обсяги на рік

- 25,2

3,5

тис. грн. та

тис. грн., загальний фонд (відділ у справах сім'ї

та молоді)
л. 2 Міська програма з питань роботи з обдарованою молоддю па

2006-

2012 роки, затверджена рішенням Броварської міської ради від 14.03.2002р.
Н!! 490-35-23, У частині:
сплата 30% вартості оплати за навчання у ВИЗ міста, збільшити
видатки на 3,5 тис. грн. та читати обсяги на рік - 8,5 тис. ГРН.,
загальний фонд (відділ у справах сім'ї та молоді).
п. 4 Комплексні заходи щодо реалізації державної молодіжної політики
в м. Бровари - "Молодь Броварів", доповнити підпунктом:
_ придбання новорічних та різдвяних подарунків, встановити обсяги на

рік - 19,9 тис. грн., загальний фонд (відділ у справах сім'ї та молоді).
п. 5 Програма запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності ІІа
2006-2010 роки, затверджена рішенням Броварської міської ради від

28.12.2006р. Н!! 199-14-05, У частині:

_ вручення пам'ятної медалі та пакунку малюка новонародженим ді:ям
у м. Бровари, збільшити видат~ н.а 8,0 тис. гp~. ;.~ читати ~бсяги на р1К 53,0 тис. грн., загальний фонд (ВІДДІЛ У справах СІМ І та МОЛОДІ);
на виконання заходів програми, збільшити видатки на 19,9 тис.
грн. та читати обсяги на рік - 51,0 тис. грн., загальний фОllд
(служба у справах дітей).

l.б.Внести зміни до "Місцевої програМl1 залучення інвестицій" в

частині заходу:

п. 1 Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного

клімату в м. Бровари на 2007-2008 роки, зменшити видатки на 10,0 тис. грн.
та читати обсяги на рік

- 30,0 тис. грн., загальний фонд (управління

економіки).

1.7.

Внести зміни до "Програми енергозбереження по КП "Служба

заМОВlІlІка" в частині заходу:

п.

1 Програма Енергозбереження по кп "Служба замОВНИІса" на
2007 рік - пілотна термоізоляція стандартного 4-х під'їздного 9-ти
поверхового

будинку

із

застосуванням

технології

"ТЕРМОШИЛЬД", зменшити на 300,0 тис. грн., цільовий фонд
(управління житлово-комунального господарства).

2.

Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати

видатки, згідно з даним рішенням.

3.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну

комісію

з

питань

соціально-економічного

та

культурного

бюджету, фінансів та цін.

Секретар ради

І.В.Сапожко

розвитку,

Пода111ІЯ:

начальниК управління економіки

ПогоджеllО

YЛts ,/ Н.І. Саченко

:
В.О. Андрєєв

заСТУПНИI( міського голови

начальник фінансового управління ~.M. Зеленська
,

ІІачальник IОРИДИЧНОГО відділу

с::

d

CJ

І.г. Лавер

виконуюча обов'язки начальника

загального відділу-

головний спеціаліст загального відділу
голова постійної комісії з

питань соціально-економічного
та культурного розвитку,

БІОджету, фінансів та цін

..

А.В. Булка
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Антоненку в.о.

1
Подав вя
Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської

ради проект рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської
міської ради від 28.12.2006 р Н2 193-14-05 ,Дро затвердження Програми
соціально-економічного

та культурного розвитку міста на

2007

рік" та

враховуючи клопотання фінансового управління та управління комунальної

власності Броварської міської ради рішення "Про доповнення до плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на

2007 рік".

Начальник управління економіки

Н.І. Саченко
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