
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро внесення змін та доповнень до рішення Броварськоil 
міської ради від 28.12.2006Н!! 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 
капітального будівництва Ждановського М.М., начальника управління 
житлово-комунального господарства Морозової В.О. від 12.12.07 Н!! 02-562, 
від 22.11.07 Н!! 02-518, Н!! 02-540, начальника управліННJI праці та 
соціального захисту населення Петренко А.І. від 06. 12.2007р. Н!! 5561, 
начальника відділу фізкультури та спорту Лавера П.І. від 07.12.07 Н!! 182, 
начальника відділу культури Багмут Н.А. від 11.12.07 Н!! 219 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 доповнеННJI до рішення Броварської міської ради від 
28.12.2006 Н!!193-14-05 "Про З!lтвердження Програми соціально
економічного та КУЛЬТУРНОГО розвитку міста на 2007 рік": 

1.1.Внести зміни до "Місцевої програми соціаJlьно-економічного 

розвитку" в частині заходів: 
п. 2 Проектування та реконструкція автомобільної дороги загального 

користування (вул. Грушевського) в м. Бровари, зменшити видатки на 0,1 
тис. грн. та читати обсяги на рік - 934,5 тис. грн., бю~ет .розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п. 5 Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та 
КУЛЬТУРНО-ВИСТ8Вкового комплексу з глядацькою .залою на 448 місць по вул. 
Гагаріна, 18 в м. Бровари, зменшити видатки на 1481,7 ТИС. грн. та читати 
обсяги на рік - 6059,5 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального 

будівництва). 
п. 6 Проектування, та реконструкція плаваль~огр басе~ (<купава» по 

вул. Шевченка, ІОВ м. Бровар~, зменшити видатки' цільового фонду H~ 400,0 
тис. грн. та читати обсяги на РІК -1100,0 тис. грн., з них: 1000,0 тис. грн. -
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бю~ет розвитку, 100,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ капітального 
БУДІвництва) . 

.. п. 7 !1роектування та будівництво нових дитячих та спортивних 
маиданчикl~, зменшити видатки цільового фонду на 0,06 тис. грн. та читати 
обсяги на РІК - 233,84 тис. грн., з них: 200,0 тис. грн. - цільовий фонд, 33,86 
тис. грн. - бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

п. ~ Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
загальНОМІСЬКОГО значення (вул. Київська) в м. Бровари, зменшити видатки 
бюджету розвитку на 800,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 200,0 тис. грн., 
з них: 180,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 20,0 тис. грн. - цільовий фонд 
(відділ капітального будівництва). 

п. 1 О Проектування та реконструкція парку "Приозерний" , зменшити 
видатки бюджету розвитку на 15,5 тис. грн. та читати обсяги на рік - 174,5 
тис. грн., з них: 124,5 тис. грн. - бюджет розвитку, 50,0 тис. грн. - цільовий 
фонд (відділ капітального будівництва). 

п. 13 Благоустрій міста, зменшити видатки на 600,0 тис. грн. (580,0 тис. 
грн. - цільовий фонд, 20,0 тис. грн. - загальний фонд) та читати обсяги на 
рік - 8752,0 тис. грн., з них: 4280,0 тис. грн. - загальний фонд, 4272,0 тис. 
грн. - цільовий фонд (управління житлово-комунального господарства). 

п. 26 Проектування та будівництво водовідводу дощових та талих вод 
по 1 О мікрорайону в м. Бровари, зменшити видатки цільового фонду на 273,6 
тис. грн. та читати обсяги на рік - 466,4 тис. грн., цільовий фонд (відділ 
капітального будівництва). 

п. 27 Проектування та будівництво павільйону бюветного водопостачання 
та благоустрій прилеглої території по вул. Грушевського в м. Бровари, 
зменшити видатки бюджету розвитку на 0,03 тис. грн. та читати обсяги на 
рік 1022,27 тис. грн., з них: 512,27 тис. грн. - бюджет розвитку, 510,0 тис. 
грн. - цільовий фонд (відділ капітального будівництва); 

п. 28 Проектування, коригування робочого проекту та будівництво 
кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари, зменшити видатки цільового 
фонду на 263,3 тис. грн. та читати обсяги на рік - 3336,7 тис. грн., з них: 
2896,7 тис. грн. - цільовий фонд, 440,0 тис. грн. - бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п. 30 Проектування та будівництво тимчасової автостоянки по вул. 
Гагаріна, 11, зменшитИ видатки ~a .0,05 :нс. грн. та ~ати обсяги на рік -
232,95 тис. грн., цільовий фонд (ВІДдІЛ капl~ального БУДІВництва). 

п. 31 Проектування та реконструкцІЯ вул. Островського, ~меНІПИТИ 
видатки бюджету розвитку на 31,0 тис. грн .. та читати обсяги на РІК - 864,9 
тис. грн., з них: 824,9 тис. гp~. - бюджет розвитку, 40,0 тис. грн. - цільовий 
фонд (відділ капітального БУДІвництва). 

п. 32 Проектування та будівництво скверу по вул. Гагаріна, 15 м. 
Бровари, зменшити видатки цільового фонду на 31,3 тис. І?н. та ;итати 
обсяги на рік - 846,2 тис. грн., з них: 752,5 тис. грн. - ц1ЛЬОВИИ фонд, 93,7 
тис. грн. - бюджет РОЗВИТКУ (відділ капітального будівництва). 



п. 33 ~еконструкція майдану на перетині вул. Гагаріна - бул. 
Незалежност! (Ш черга), зменшити видатки на 0,07 тис. грн. та читати 
обс~ на РІК - 126,83 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального 
БУДІвництва). 

п.35 Проектування та будівництво каналізації по вул. К. Маркса в м. 
Бровари Київської області, зменшити видатки на 55,0 тис. грн. та читати 
обсJlГИ на рік - 293,3 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 0,03 
тис. грн. та читати обсяги на рік - 1785,67 тис. грн., бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п. 38 Проектування та реконструкція вулиці районного значення (вулиці 
Олімпійськоі) в м. Бровари Київської області, зменшити видатки - 1704,1 
тис. грн. та читати обсяги на рік - 505,9 тис. грн., бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п. 39 Проектування та реконструкція дощової каналізації по вул. 
Малокиївська в м. Бровари Київської області, зменшити видатки бюджету 
розвитку на 188,8 тис. грн. та читати обсяги на рік - 1511,2 тис. грн., з них: 
1396,2 тис. грн. - бюджет розвитку, 115,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ 
капітального будівництва). 

п.40.Проектування та реконструкція внутрішньо квартального проїзду 
(вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської області, змеlПIlИТИ вида't:КИ на 
319,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 696,0 тис. грн., бюджет розвитку 
(відділ капітального будівництва). 

п. 41 Проектування та будівництво житла соціального призначення, 
зменшити видатки на 24,3 тис. грн. та чщати обсяги на рік - 15,7 тис. грн., 
бюджет розвитку (відділ капітального будівництва). 

п. 42 Проектування та реконструкція адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 
в м. Бровари з благоустроєм прилеглої території, зменшити видатки 
цільового фонду на 29,8 тис. грн. та читати обсяги на рік - 875,2 тис. грн., з 
них: 875,0 тис. грн. - бюджет розвитку, 0,2 тис. грн. - цільовий фонд (відділ 
капітального будівництва). 

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

_ капітальний ремонт, зменшити видатки ~ільовоro фонду на 600,0 тис. 
грн. та читати обсяги на рік - 13389,0 тис. грн., з них: 12044,0 тис. грн. -
цільовий фонд, 1345,0 тис. грн. - спецфонд (управління житлово
комунального господарства). 

п. 47 Міська программа <<Подвір'я» на 2007-2011 роки, зменшити 
видатки на 400,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 2208,9 тис. грн., цільовий 
фонд (управління житлово-комунального господарства). 
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п. 48 Прое~ання, коригувания та реконструкція басейну "Лідер", 
зме~ видатки ЦШЬОВОГО фонду на 430,0 тис. грн. (відділ капітальНОГО 
БУДІВництва). 

п.49 Проехтувания, коригувания та реконструкція шатрового даху 
навчально-виробничого центру творчості молоді, зменшити видатки на 380,1 
тис. грн. (363,8 тис. грн. - бюджет розвитку, 16,3 тис. грн. - цільовий фонд) 
та читати обсяги на рік - 139,9 тис. грн., бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п. 50 Проектуваиия та реконструкція парку ім. т.г. Шевченко в м. 
Бровари Київської області, зменшити видатки на 150,3 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 49,7 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального 
будівництва). 

п. 51 Проектувания та реконструкція гімназії ім. Олійника по вул. 
Красовського, 3-а м. Бровари, зменшити видатки на 104,5 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 1 S,S тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального 
будівництва). 

п. 52 Проектування та будівництва школи-садка Н!!1 на території 
загальноосвітньої школи І-ИІ ступенів Н!!1 по вул. Київській, 153 м. Бровари, 
зменшити видатки цільового фонду на 200,0 тис. грн. (відділ капітального 
будівництва). 

п. 53 Проектування та будівництво ШКОЛИ 1 ступеню (молодшої ІІІКоли) 
на території загальноосвітньої ІІІКОЛИ 100Ш ступенів Н!!2 по вул. Енгельса, 3 м. 
Бровари, зменшити видатки на 149,2 тис. грн. та читати обсяги на рік - 0,8 
тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

п. S4 Проектування та реконструкція вул. Шевченко, зменшити видатки 
на 450,1 та читати обсяги на рік - 49,9 тис. грн., бюджет розвитку (відділ 
капітального будівництва). 

п. 55 Проектування та будівництво гостьової автостоянки при будинку 
по вул. Кирпоноса, 7 -а, в м. Бровари, зменшити видатки на 0,01 тис. грн. та 
читати обсяги на рік - 46,09 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального 
будівництва). 

п.60 Проектування, коригування робочого проекту та будівmщтво 
інженерних мереж дитячого містечка по програмі "Кіндердорф Інтернешнл" 
в м. Бровари Київської області, зменшити видатки на ~4~, 7 ти~. грн. та 
читати обсяги на рік - 0,3 тис. грн., бюджет розвитку (ВІДДШ капІТального 

будівництва). . ... 
п. 65 Міська програма БУДlвництва та реКОНСТРУКЦІІ громадських 

туалетів на 2007-2008 роки, в тому числ~: 
.. Проектування та реконструкцlЯ громадського туалету в парку 

"Перемога" в М. Бровари Київської області, зменшити видатки цільового 
фонду на 120,0 тис. грн. (відділ ~апітального будівництва). 

.. Проектування та будІВНИЦТВО ~OMaдCЬKOГO туалету в парку 

"Приозервий" в М. Бровари Київської області, зменшити видатки на 89,7 тис. 
грн. та читати обсяги на рік - 30,3 тис. грн., цільовий фонд (відділ 
капітального будівництва). 



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

п. 1 Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Бровари на 
2007-2011 роки, збільшити видатки на 27,0 тис. грн. та читати обсяги на рік 
- 286,0 тис. грн., загальний фонд (відділ фізкультури та спорту). 

п. 4 Культурно-мистецькі заходи на 2007 рік, збільшити видатки 
загального фонду на 19,9 тис. грн. та читати обсяги на рік - 613,2 тис. грн., з 
них: 608,2 тис. грн. - загальний фонд, 5,0 тис. грн. - цільовий фонд (відділ 
культури). 

п. 12 Проектуванни та реконструкціи ДИТJIЧої школи мистецтв по вул. 
Незалежності, 12-б, зменшити видатки на 142,7 тис. грн. та читати обсяги на 
рік - 307,3 тис. грн., цільовий фонд (відділ капітального будівництва). 

п.13 Проектуванни та реконструкція спортивних майданчиків по вул. 
Короленка (34 мікрорайон), зменшити видатки на 880,2 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 19,8 тис. грн., бюджет розвитку (відділ капітального 
будівництва). 

1.3. Внести зміни до "Місцевої програми соціального захисту 
населення" в частині заходів: 

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

пп. 1.1 Наданни громадинам міста матеріальної допомоги за окремими 
рimеННJIМИ виконкому, збільшити видатки на 37,2 тис. грн. та читати обсJ!ГИ 
на рік - 227,2 тис. грн., загальний фонд (управлінни праці та соціального 
захисту населенни); 

пп. 1.3 "ЗабезпеченНJI продуктовими наборами найбільш 
малозабезпечених громадян міста та сімей з дітьми з нагоди державних 
свп", зменшити видатки на 6,0 тис. грн. та читати обсJIГИ на рік - 74,9 тис. 
ГРН., загальний фонд (управлінни праці та соціального захисту населенни). 

пп.. 1.4 Забезпеченни безкоштов~ обідами малозабезпечених 
громадин міста, збільшити видатки на 6,0 тис. грн. та читати обсJ!ГИ на рік -
99,6 тис. грн., загальний фонд (управлінни праці та соціального захисту 
населення). 

пп. 1.5 "Здійсненни за рахунок коштів бюджету міста виплат 
компенсації фізичним особам, пі надають соціальні послуги", зменшити 
видатки на 4,0 тис. грн. та читати обсиги на рік - 68,0 тис. грн., загальний 
фонд (управління праці та соціаль~ого з~стr населе~). . 

пп. 1.6 Безоплатний та П1ЛЬговии ВІДПУСК ЛІкарських засоБІВ за 
рецептами лікаря у разі амбулаторного лікув~ окремих груп населенни та 
за певними категоріями захворювань, зменшити видатки на 15,0 тис. грн. та 
читати обсJlГИ на рік - 35,0 тис. грн., загальний фонд (управлінни праці та 
соціального захисту населенни). 

пп. 1.8 встановлення телефонів пільговим категоріим населенНJI, 
зменшити видатки на 5,0 тис. грн. та читати обсJIГИ на рік - 5,0 тис. грн., 
загальний фонд (управлінЮІ праці та соціального захисту населенни). 



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

з. Контроль за виконанЮlМ даного ріmеНЮІ покласти на постійну 
комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

м.Бровари ~ 
від JO, 11,. 3dJ . 
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Подання 

, 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, ~a відбудеться 20.12.2007 року, проект рішення "Про BHeceВIUI змін та 
доповнень до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 р. Н!! 193-14-05 
,Дро затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

міста на 2007 рік". 

Начальник управління економіки Н.І.Саченко 
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