
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHeCeHНJI змін та доповнень до рішеННJI Броварськоil 
міської ради від 28.12.2006 Н!! 193-14-05 

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

(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію начальника управлiнНJI економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. та розгJIJIНYВІПИ клопотання начальника відділу 
капітального будівництва Ждановського М.М. від 15.11.2007р. Н!! 779, 
начальника ynpавліННJI житлово-комунального господарства Морозової в.о. 
від 21.11.07 Н!! 02-536, від 22.11.07 Н!! 02-518, Н!! 02-540, начальника 
управліННJI праці та соціального захисту населеННJI Петренко А.І. від 
22.11.2007р. Н!! 5145, начальника відділу у справах сїм'ї та молоді Ковкрак 
Т.М. від 16.11.07 Н!! 01-09.1-568 та керуючись п.22 ст.26 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядув8.ННJI в Украіні" та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІІІІИJIA: 

I.Внести зміни та доповнеННJI до рішеННJI Броварської міської ради від 
28.12.2006 NgI93-14-05 "Про затверджеННJI Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2007 рік": 

І.І.Внести зміни до ,,місцевої програми соці&JIьво-ековомічвого 

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

"Палац урочистих подій" по вул. Київській, 155 в м. Бровари Київської 
області, збільшити видатки бюджету розвитку на 4,0 тис. грн. та читати 
обсJII"И на рік - 3052,1 тис. грн., з них: 1224,3 тис. грн. - бюджет розвитку, 
1827 8 тис. грн. - цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

~ 2 Проектування та реконструкціи автомобільної дороги загального 
кори~аиня (вул. Грушевського) в м. Бровари, збільшити видатки ва 0,1 
тис. гри. та читати обсяги на рік - 934,6 тис. грв., бюджет розвитку (відділ 
капіталь~ого будівництва). 

21 програма <dlагороджеИНJI), збільшити видаткИ 19,9 тис. грн. та 
п. 9 "'ф ( Б .. nІ обсяги ва рік - 92, тис. грн., загальнии окд виконком роваРСЬКОl 

чита . 
міської ради). 
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п. 25. Програма по встановлеюпо когенераційної установки на котельні 
по вул. ~POBa, 96, зменшити видатки бюджету розвитку на 1500,0 тис. грн., 
(упрaвn1ВlUl ЖИТЛОВО-Комунального господарства). 

п. ~6 ПроектуванlDl та будівництво водовідводу дощових та талих вод 
по 1 О М1КРОРайону в м. Бровари, зменшити видатки цільового фонду на 460,0 
тис: грн .. та чит~ти обсяги на рік - 740,0 тис. грн., цільовий фонд (відділ 
КаП1Т8JIЬного БУДІвництва). 

п. 28 ПроехтуванНJI, коригуванНJI робочого проекту та будівництво 
кnадовища по вул. Кутузова в м. Бровари, збільшити видатки на 900,0 тис. 
грн .. (460,0 тис. грн. - цільовий фонд, 440,0 тис. грн. - бюджет розвитку) та 
читати обсJ!ГИ на рік - 3600,0 тис. грн., з них: 3160,0 тис. грн. - цільовий 
фонд, 440,0 тис. грн. - бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

п. 31 ПроектувaнНJI та реконструкція вул. Островського, зменшити 
видатки бюджету розвитку на 444,1 тис. грн .. та читати обсSIГИ на рік - 895,9 
тис. грн., з них: 855,9 тис. грн. - бюджет розвитку, 40,0 тис. грн. - цільовий 
фонд (відділ капітального будівництва). 

п. 32 ПроектувaнНJI та будівництво скверу по вул. Гагаріна, 15 м. 

Бровари, збільшити видатки бюджету розвитку на 125,0 тис. грН. та читати 
обсяги на рік - 877,5 тис. грн., з них: 752,5 тис. грн. - цільовий фонд, 125,0 
тис. грн. - бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

п. 42 Проектув8ННJI та реконструкція адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 
в м. Бровари з благоустроєм прилеглої території, зменшити видатки 
бюджету розвитку на 125,0 тис. грн. та читати обсSIГИ на рік - 905,0 тис. грн., 
з них: 875,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 30,0 тис. грн. - цільовий фонд 
(відділ капіТ8JIЬного будівництва) 

п. 46 МіСЬка програма капітального, поточного та JlМlCOBOГO ремонтів 
дорожнього покриття вулиць міста на 2007-2011 роки: 

_ капітальний ремонт, збільшити видатки спецфонду на 240,0 тис. грн. 
та читати обсяги на рік - 13989,0 тис. ГРН., з вих: 12644,0 тис. грн. -
цільовий фонд, 1345,0 тис. грн. - спецфонд (упрaвлiнвJI житлово-
комунального господарства); 

_ поточний ремонт, змеВШИТИ видатки на. 340,0 тис. грн. та читати 
обсJП'И на рік - 855,0 тис. грн., спецфонд (упрaвJI1ВВJl житлово-комунального 

господарства). 

1 В .... ;UП' до Місцевої програми соціаJlЬНО-КУJlЬТУРНОГО .2. нести З1У.uп.c.о. " 

розвитку" В частині заходів: . . 
4 К о мистецькі заходи на 2007 РІК, зБІЛЬШИТИ видатки 

п. фультурн 59 1 тис. грн. та читати обсJ!ГИ на рік - 593,3 тис. грн., з 
загального онду на з:~1ЦНИЙ фонд, 5,0 тис. Ірн. - цільовий фонд (відділ 
них: 588,3 тис. грн. - g&UoI ....... 

культури). . тво амів на території м. Бровари: 
п. 5 Буд1ВНИЦ ХР n . Павла, зменшити видатки на 150 О тис. 
- БудівництвО церквИ .eтp~ ~o о тис. грн., цільовий фонд (B~OВКOM 

грн. та читати обсяги на рІК , 
Броварської міськОї ради); 



Б · ~ - ~ДІВИИЦТВО церкви ПресВJIТОЇ Богородиці, збільшити видатки на 
49,0 тис. грн. та читати обсJ!ГИ на рік - 129,0 тис. грн., цільовий фонд 
(виконком Броварської міської ради). 

1.3. Внести зміни до "Місцевої програми соціаJlЬНОГО захисту 
наСeJIенви" в частині заходів: 

п. 1 Програма соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально
незахищених верств населення: 

пп. 1.2 Відшкодування житлово-комунальних по~ та по~ зв'язку 
інвалідам загального захворювання та по зору, надання пільг по кваРТШІаті 
соціально-незахищеній категорії населення, зменшити видатки на 46,0 тис. 
грн. та читати обсJlГИ на рік - 362,0 тис. грн., загальний фонд (управліНWI 
праці та соціального захисту населення); 

п. 5 Міська програма «Обдарованість» на 2005-2012рр.: 
- Biдmкoдy8aНWI за проїзд дітей до шкіл міста, зменmити видатки на 

30,0 тис. грн. та читати обсJ!ГИ на рік - 100,0 тис. грн., загальний фонд 
(}rпpaвлiвнJI освіти); 

- придбaНWI значків ДJUI учнів загальноосвітніх шкіл міста, збільшити 
видатки на 19,9 тис. грн. та читати обсJ!ГИ на рік - 29,9 тис. грн., загальний 
фонд (упрaвлiвнJI освіти). 

п. 6 Програма <<Вчитель», зменшити видатки загального фонду на 5,0 
тис. грн. (}rпpавлiНWI освіти). 

1.4. Доповнити програму наступними підпунктами: 
пп. 1.11 Безоплатний капітальний ремонт інвалідам війни та членів 

сімей загиблих військовослужбовців та прирівНJIНИX до них осіб, встановити 
обсяги на рік - 46,0 тис. грн., загальний фонд (управлiнmI праці та 
соціального захисту населеННJI). 

пп. 1.12 Biдmкoдy8aННJ1 втрат по пільговому перевезенвю пасажирів, 
встановити обсяги на рік - 100,0 тис. грн., загальний фонд (управління праці 
та соціального захисту населеННJI). 

.. . . ,- . 
1.5. Внести зміни до <<МісцеВОІ програми ПІДТримки СІМ І та МОJlОДD) В 

частині заходів: . __. . u • 

п. 1 Міська програма соціального захисту ДlтеИ-СИРIТ та ДІтеи, JПQ 
залишилися без батьківського піклування на 2005-2008 po~: 

в) одноразова допомога дітям - сиротам, JПQ навчаються в 
.ТВ1Х. закладах змеНШИТИ видатки на 1,6 тис. грн. та читати 

загальноосвt , u Ф (.. . , .. 
б . 22 9 тис грн зaraJIЬНИИ онд в1ДЦШ У справах сІМ 1 та 

о сяги на РІК -, . ., 
молоді). · ом. 

Доповнити програму наступним mдпyнкт . 
30 QL вартості оплати за навчaННJI у вищих навчальних 

д)СІШата 70 • __ • • u б 
. ентам із числа Д1теИ-СИРІТ та Д1теи поз авлених 

закладах МІста студ . 6 u 

б . . n~cr встановИТИ оБCJIГИ на РІК - 1, тис. грн., загальнии 
aТЬКlBcЬKOГO ШКЛУВDПDl&, • 
фонд (відділ у справах сім'ї та МОЛОДІ). 
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1.6. Внести зміни до «Місцевої програми підтримки малого 
підприємництва» в частині заходу: 

п. 2 ~омпенсація банків відсотків за кредити, JПd надаються суб'єктам 
малого mдпpиємвицтва, зменшити видатки загального фонду на 100,0 тис. 
грн. (упрaвлiввJI економіки). 

1.7. Внести зміни до «Програми підтримки засобів масовоі 
інформації», в частині заходів: 

п. 1 Проплата послуг кп Броварської міської ради «Наше місто», 
зменшити видатки на 140,1 тис. грн. та читати обсJ!ГИ на рік - 459,9 тис. грн., 
загальний фонд (виконком Броварської міської ради). 

п. 4 Випуск газети <<Ilанорам8», інформаційні послуги та інші, 
збільшити видатки на 40,0 тис. грн. та читати обсJ!ГИ на рік - 240,0 тис. грн., 
загальний фонд (виконком Броварської міської ради). 

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

3. Контроль за виконанням даного рішеННJI попасти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін. 

Секретар ради 
І.В.СапоЖІСО 

м. Бровари 
від ,/, (J. 11. Jff)t,. 
N!! 1/9.г- J g ... ()о 



Поданни : 

начальник управліВНJI економіки c;/f5r Н.І. Саченко 

Поrо.ц.ено : 

заступник міського голови В.О.Андрєєв 

начальник фінансового управлівни L...~А$.1ш~~".,.М. Зеленська 

начальник юридичного відділу ~ ~ ІГЛав ~ ,"' .• ер 

загального відцілу - f} J 
виконуюча обов' JlЗКИ начальника Wш1 

головний спеціаліст загального відділу J,. 1І.м. mило 

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

бюджету, фінансів та цін А.В. Бузn<a 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. Бра apll, вул. Гагаріна, t S, тел.! фаКС(294) 6-29-60 

г 1 

на H!!, ____ ~ 
Міському голові 
Антоненку в.о. 

г 1 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської місы�оїї 
ради, яка відбудеться 29.11.2007 року, проект рішення "Про внесення змін та 
доповнень до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 р. Н!! 193-14-05 
"Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста на 2007 рік". 

Начальник управління економіки ~f" Н.І.Саченко 

L 
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