
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиlВСЬКоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
п' І ро BHeC~HHJI ~~IH та ~оповнень до рішення Броварської 

МІСЬКОІ ради вІД 14.01.2008 Н!! 613-32-05 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2008 рік" 
(з наступними змінами) 

• За:п>"'авши інформацію начВJIЬНИКВ управління економіroІ Броварської 
МlСЬКОl ради Саченко Н.І. та РОЗГЛJIнувши КJJопотанНJI начальника відділу 
культури Багмут Н.А. від 12.02.2008р. N!! 24, начальника відділу 
капітального будівництва Ждановського М.М. від 06.02.2008р. Н!! 100, 
13.02.2008р. Н!! 225, начальника управління освіти Онищенка 8.1., 
начВJIЬНика управлінНJI житлово-комунального господарства Морозової 8.0. 
від 05.02.2008р. Н!! 02-46, від 14.02.2008р. Н!! 02-58, начальника відділу 
ФізКУJIЬтури та спорту Лавера П.І. від 15.02.2008р. Н213 та керуючись п.22 
ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядуван~ в Украіні" та 
враховуючи рекомендації постійної комісіі з п~нь СОЦІально-культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни та доповнеННJI до рішення Броварської міської р~и від 
14.01.2008 ~"o 613-32-05 "Про затвердження ПроГРВltUI СОЦІально-

.,,~ • 2008 ік'" 
екОНомічного та культурного розвИТКУ МІста на р. 

1.1. Внестн зміН0 та ДОПОВllеввя ДО Місцевоі програJ\ll1 по відділу 
lCaoiТIUIЬHOГO будіВIIIIЦТВ8: • струкціі інженерних мереж на 

1.1.1. Програма по БУДІВНИЦТВУ та рекоН . 
2008-2009 роки»: б . ництвО водопроводУ по вул. І. Сірка 

ЗaвдaнНJI 6: Проектування та уд.IВ _ 100,0 тис. грн., бюджет розвитку 
в .М. Бровари, встановИТИ обсяги ва РІК 
Міста. б дівниЦТВО raзопроводУ ДО церкви 

Завд8ННJI 7: проектування;: ~icтa Іоанна Боrocnова по вул. 
парафії Святоro апостола та ван обсяГИ ва рік - 228,7 тис. ІрН., 
ЧерНИХівськоro в м. Бровари, встановИТИ 
бюджет розвитку міста. 
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1.1.2. Проrpама ПО бvдіВНlfЦТВ:V та 

J І 'J peKoH~vll'IIr б'. . 
npJlзиаченНJI на 2008-2009 роки: -.,..J8W41 о ЄКТІв СОЦIВnЬJIОГО 

ЗавдаННJI 4: Читати в новіЯ редакції· П 
ПРJIr.lіщень військкомату під офісні ПРIІМіщ· e:::ктyвaHНJlгТВ реКонструкція 

пп по вул. рywевськоro в м 
Бровари. • 

1.1.3. Проrpама по будівництву та реконструкц •• - . • І маnСТРВnЬНl1Х вуЛlЩЬ 
зanшЬНОМІСЬКОГО призначення на 2008-2009 ро.,.... .. Ha~ 

""" -О.1 •• Н11М завданням: 
За~дан~ 1 О: Прое~ванн~ та рек?нструкція вул. Островського в ~I. 

Бровари. замІНа ОГОЛОВКІВ та СВІТИЛЬНИКІВ в мережі освітлення закінченНJI 
роб!т, встановит~ обсяги на рік - 85,0 ТІІС. ГРН., бюджет РОЗВІ~ _ відділ 
ХВПІТВJlЬНОГО буд.вництва. 

1.2. BlleCТl1 зміllll та ДОПОВllеllllЯ ДО МіСЦСВllХ nporpal\l по 
управліlllllО жllтлово-комувалы�оro rocnoaapCТBa: 

1.2.1. Проrpама утриманНІ та розвитку об'єктів житлово-комунального 
roсподарства - будівництво водопроводу по вул. Старотроіцька, BCТDHoBlml 
обсяги на рік - 896,1 тис. rpH., бюджет розвитку міста. 

1.2.2. Проrpама соціального захисту населенНJI (заміна газових ПЛІІТ та 
колонок), збільшити видатки на З50,0 ТИС. грн. та читати обсяги на рік -
400,0 тис. ІрН. (350,0 тис. rpH. - цільовий фонд, 50,0 ТИС. грн. - заranьний 
фонд). 

1.3 В ..... н ЗМІ·НІІ та доповнеНllЯ до МісцеВllХ nporpal\l по • не". 

управлінню OCBiТlI: 
I.З.l. Проrpама «Обдарованість»: . • . 

Завданни 4· ЗабезпечеННJJ участі обдарованих дітей У МІжнародних ОСВІТНІХ 
• • сах турнірах тощо) BCТDНoBlml 

та спортивних формах (сеМІнарах, конкур, . - ф 1 9 тис 
обcяrи на рік - ЗО,5 тис. rpH., З них: 28,6 ТИС. грн. - цшьовии ОНД" • 

Іри. - загальний фонд. .. . на 2008-2010 рокю): 
1.3.2. Проrpама «Загальної сереДНЬОI ОСВlТИимі"'ень у відповідальність 
З З 5 . П СТИ стан навчальних пр ~ .~ . aвдaнНJI ••• риве учнів ПИТНОЮ водою СШОД1-

дО Санітарно-гігієнічних ВИМОГ - забе~п~ченНІІ н зaranьний фонд. 
Еталон», встановити обсяги на рік - 20., ТИ~: ~~MOНТY систе~1 опanенНІІ, 

Завд8ННJI 3.7.: Проведення К8ПІТ8JIЬ:вітніх школах І-ІП ст. Н!I, N!6, 
сантехніки та водопостачання в ~агал~С:Новити оБСЯПI на рік - 91,0 ТИС. 
1і9. навчально-виробничий комБІнат, 
!'рВ., цільовий фонд.. оповнювати бібліотечний фонд в 

Завпаuuа 5: ЗбеРІгати та п _и на 150 О ТИС. грн. та читати _....... б· ити вида .. -· , 
зaranьноосвїтнїх закладах, з шьш ий фонд. 
обсяги на рік -165,0 тис. rpH., зaranь~ на 2008-2010 роки»: 

1.3.З. Проrpама ссДошкільна ОС=тарно_гігієніЧИИХ вимоГ ~ш.f8ННІІ 
Завдання 4.12.: виконання. С _ ремонт rpуп, сантеХНІКИ. та 

доundnьних навчальнИХ заклВДI~ .ти встановити обсяги на РІК -
• ВКЛВДIВ осВI , 

ВОДопостачвнНJI ДОШК1J1ЬНИХ З 
400,0 тис. rpH., цільовий фонд. 
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1.4. «ПРОГРВІ\ІВ ФіIIВIIСОВО· • 

TeJlli'llloro IlaB'lanhlloro закnаду «вІ ПІДТРІІІ\ІК~І дер3\"DВIIОГО професіііllО-
Завдання 1 : Надати за PaxYНOKP:~B-:I.KIIJI ~РОфе~іііllllіі nіцеіі)): 

державному професійно-технічному д e:ry МІста ФІнаllСОВУ niДТPllMrcy 
професійний ліцей)) дпя створення навчальному закладу «БроваРСЬКІІіі 
встановити обсяrи на рік _ 60 О тис належних у •• мов для навчаllНЯ УЧllіо, 

, . ГРН., заranЬНIШ фонд. 

1.5. BIICCТII Зl\lіllll та ДОПОВІlеІlllН • управліlllllО праці та соціалl. .. оrо за"ll ДО МlсцеВIІХ nporpal\l по 
1 5 1 

• А ету IlаселеJIJIR: 

• . . Програма СОЦІального звхи ... незахищених верств населення» сту пеНСІонеРІВ, Інвалідів та соціально 
Завдання 3: Виділяти матеріальну допомоІУ громадянам міста для 

покращення житлово-побyrових умов на лікування та·· б збільшити 1 О ' ІНШІ потре 11, 
видатки на 5,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 2304 nrс 

~3 вих: 125,4 тис. rpн. - звnшьниіі фонд, 105,0 тис. гри. - "';".ииА 

б. 1.5.2. Програма підтримки центру реабілітації інвалідів ссПрanrеНfIЯ», 
З шьшити видатки на 40,0 ТИС. грн. та читати обсяги на рік - 80,0 ТІІС. гpll. 
загальний фонд. ' 

1.5.3. Програма по відшкодуванню витрат за безкоштовне перевезеllНЯ 
без обмежень пільговим категоріям населення м. Бровари пасажИРСЬКJlA1 
автомобільним транспортом загального користування на 2008 рік, збільшити 
видатки на 700,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 928,0 ТИС. грн., загалЬНJlЙ 
фонд. 

1.6. BBeCТII зміН0 та ДОПОВJlеllНR до МісцеВllЖ проrРОl\1 по відділу 
КУЛl.турu: 

1.6.1. Програма проведення культурно-масових заходів м. Бровари на 
2007-2008 роки, збільшити видатки на 6,0 тис. грн. та читати обсяги на рік -
406,0 тис. грн., загальний фонд. 

1.6.2. Проrpама розвитку рекреації дозвїЛJIJI м. Бровари на 2007-2012 

роки»: ЗавД8ВВJI 1: Завершення будівництва пам'ятника героям Чорнобиля, 
встановити обсяги на рік - 130,0 тис. грн., бюджет розвитку ~Iicтa. 

ЗавданНJI 2: БудівництвО пам'ятного знаку жертвам Голодомору в 
Украіні 1932-1933 років, встановити обсяги на рік - 50,0 тис. грн., бюджет 
розвитку міста. 1.6.3. Проrpама розвИТКУ бібліотечної ranyзі м. БроваРl1 на 2007-2012 

роки: • .. б·б· . ЗавД8ННJI: КапітальниЙ ремоНТ !"ICЬKO~ І Пlотеки ДIUI ДІтеЙ, 
встановити обсяги на рік - 49,0 тис. rpH., цшьовии фонд. 

1.6.4. Проrpама розвиткУ ~f)'Зейноі справи м. Бровари на 2007-2012 
роки, встановити обсягИ на рік-19,9 тис. грн., З~Ь~Й фонд. 

1.6.5. програма розвитКУ Mbкнap~днoro СПІвроБІтництва М. Бровари на 
2007-2012 роки, встановИТИ обсяги на РІК - 20,0 тис. грн., зaraльниА фонд. 
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1.7. BlleCТl1 Зl\lіllll та • 

• • ф. оо ДОПОВllеllllD до МlецеВllХ програl\l 
по ВІДДІЛ)' ІЗІІЧІІО. JCynL1)'pll та ~ПОР1У: 

1.7.1. ПРОll'ама проведення навчально тpeHYвan б· • • •. ЬНІІХ З ОрlВ та зr.lаraнь 
на РІВНІ МІСТІ, .уч~с~ МІСЬКИХ ко~аид у навчanьно-тренувалЬНIIХ зборах та 
змаraиНJIX на рІВНІ МІСТ8, учас;ь МІСЬКИх команд, збіnЬШІІТlI ВI.даТЮI ІІа 16,0 
ТlIС. rpH. та читати обсяги на РІК - 376,0 тис. rpH., заranьний фОНД. 

1.8. BlleCТl1 31\1illll та ДОПОВllеllllR до Mi~цeBIIX програl\l ПО 
BI'KOIIKOl\ty Бровар~ькоі I\li~ЬKoi радІО 

1.8.1. Програма інформування громадськості ЩОДО діяnьності opraнiB 
місцевого самоврядування через місцеві друковані видання (<<Броварська 
панорама»), збіnьшити видатки на 19,9 тис. грн. та читати обсяп. на рік -
129,9 тис. грн., зaгanьний фонд. 

1.9. «Програма забезпечеНIІR теХllогеllllОЇ та поже-,кIIОЇ бe:JпеКII В 1\1. 

БроваРl1 на період до 2010 року»: 
Завдання 1: Придбання засобів індивідуВJIЬНОГО з8хис1)' пожежного -

рятувапьника, апарат повітряно-дихВJIЬНИЙ РА-94 Plus Basic, BcтallOBlml 
обсяги на рік - 165,0 тис. грн., цілЬОВИЙ фонд. 

Завдання 2: Придбання засобів індивідуВJIЬНОГО З8ХИС1)' пожежного
рятувальник&, захисний костюм Work Star PVC, встановити 25,0 тис. грн., 
цільовий фонд. 

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

З. Контроnь за виконанням даного рішення покnасти на постійну 
Комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін. 

Секретар ради 

м. Бровари 
віді, 1. (JJ. "Wo/'r· 
НІ d.f6 -ib-O~ 

І.В.Сanожко 



Пода111ІЯ: 

начальник управління економіки Н.І. Саченко 

ПогоджеllО : 

заступник міського голови в.о. Андрєєв 

начальник фінансового управліННJI ~.M. Зеленська 

начальник юридичного відділу .-- ~Г. Лавер 
» 

начальник . ~,--
зaraпьноro вiддiny ~ _ Н.І. Гнатюк 
голова постійноі комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоl ОБЛАСТІ 
УПРАDЛІННЯ ЕКОНОМІКІІ 

07400, М. БроваРII, вуn. rarapїIIa. IS, пnJ фа~"С(294) 6-29-60 

г Секретарю міської род .. 

RаN!~ _____ за~ ____ _ Сапожку І.В. 

г 1 

Подав ни 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 21.02.2008 року, проекти рішень: 

«Про внесення змін та доповнень до рішенНJI Броварської міської POДII від 
14.01.2008 Н!! 613-32-05 «Про затвердженНJI Програми соціально-економічного 
та куnьтурного розвитку міста на 2008 рік"; 

Про внесення змін в додаток рішенНJI Броварської міської paдll від 
14.01.2008 Н!! 611-32-05 «Про затвердженНJI Програми по відшкодуваННIО 
Витрат за безкоштовне перевезенНJI без обмежень пільгових категорііі 
населення М. Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального 

J(ОРИСТУВВНIUI на 2008 рію). 

Начальник управnінНJI економіки 
Н.І. Саченко 

J 
L 
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