
БРОВАРС',КА МІСЬКА РАДА КИїВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~po внес~ння ~~iH та ~оповнень до рішення Броварської 
І МІСЬКОІ ради ВІД 14.01.2008 Н!! 613-32-05 І 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

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

Заслухавши інформацію начальника управління економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання начальника відділу 
капітального будівництва Ждано вс ького М.М. від 11.03.08 Н!!297, від 
13.03.08 Н!!300, від 18.03.08 Н!!315, від 24.03.08 Н!! 359, начальника 
управління освіти Онищенка В.І. від 19.03.08 Н!! 280, Н!! 282, від 20.03.08 Н!! 
293 та керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 Н!! 613-32-05 "Про затвердження Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік": 

1.1. Внести зміни та доповнення до Місцевої програми по відділу 
капітального будівництва: 

1.1.1. «Програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж 
на 2008-2009 роки»: 

Завдання 8: Проектування та реконструкція господарчо-пит~ого 
водопроводу по вул. Київська в м. Бровари, встановити обсяги на РІК -
2500,0 тис. грн., бюджет розвитку міста. ... ,. . 

1.1.2. «Програма по будівництву та реКОНСТРУКЦІІ об ЄКТІВ СОЦІального 
nPизначеНIUI на 2008-2009 роки»: . . 

Завдання 3: Проектування та реконструкцІЯ шатрового даху 

навчально-виробничого центру творчості молоді, збільшити видатки на 
2~0,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 510,0 тис. грн., бlОДЖет розвитку 
МІста. 

Завдання 5: Проектування та будівництво кладовища по вул. Кутуз.ова 
в М. Бровари, збільшити видатки на 2000,0 тис грн. та ~ти обсяги на. рІК -
3000,0 тис. ГРИ., бюджет розвитку міста. 
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Завдання 1 З: Проектування та реконструкція плавального басейну 
«Купава» по вул. Шевченка, ІОв м. Бровари, збільшити видатки на 2000,0 
тис. ГРН. та читати обсяги на рік - 4000,0 тис. грн., бюджет розвитку міста. 

1.I.З.«Програма по будівництву та реконструкції магістральних 
вулиць загальноміського призначення на 2008-2009 роки»: 

Завдання 7: Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (І етап: від об'їздної 
дороги до району Розвилка), збільшити видатки на 2990,0 тис. грн. та читати 
обсяги на рік - 7990,0 тис. грН., бlOджет розвитку міста. 

1.2. ВllеСТl1 зміllll та доповнеllllИ до Місцевої програми по 
управліllНIО ЖIIТЛОВО-КОМУlІального господарства: 

1.2.1. Програма «Утримання та розвитку об'єктів житлово
комунального господарства», розділ 4 «Утримання об'єктів благоустрою»: 

Завдання: Утримання доріг, санітарна очистка, прибирання територій, 
обслуговування мереж зовнішнього освітлення, ліквідація підтоплення, 
святкове оформлення: 

доповнити п. 4.16 Капітальний ремонт, заміна МАФ та інших об'єктів 
благоустрою, встановити обсяги на рік - 500,0 тис. грн., загальний фонд. 

1.2.2. Розділ 8 «Перспективний розвиток інженерних мереж»: 
Завдання: Будівництво, реконструкція інженерних мереж, обладнання, 

водопостачання: 

п.8.1. Читати в новій редакції: проектування та будівництво 
водопроводу по вул. Старотроїцька. 

1.3. Внести зміни та доповнення до Місцевоі програми по 

управлінню освіти: 
I.З.l. Міська програма «Дошкільна освіта на 2008-2010 роки»: 
Завдання 5: Оснащення нового дошкільного навчального закладу (м. 

Бровари, вул. Короленко, 74), встановити обсяги на рік - 229,5 тис. грн., 
загальний фонд. 

I.З.2. Доповнити розділом 6 міську програму «З любов'ю до рідного 
міста Броварю>, встановити обсяги на рік - 91,6 тис. грн., загальний фонд: 

Завдання 4: Формування ПОчy'lТя господаря і господарської 
відповідальності, бережливе ставлення до надбань ЛЮ~СЬКОї .. праці, що 
Примножує красу рідного міста - проведе~ СОЦlалЬНОI реКJIами, 

встановити обсяги на рік - 12,0 тис. ГРН., загальнии фонд. 
Завдання 5: Виготовлення геральдичної продукції, встановити обсяги 

на рік - 79,6 тис. грн., загальний фонд. 

1.4. ВнеСТІI зміНl1 до МісцеВІІХ програм по Вllконавчому комітету 
Броварської міської ради: .. - . ... . ... 

1.4.1. Програма «Забезпечення БроваРСЬКОI органІЗацІІ ветеранІВ В1ИНИ 
і праці та збройних сил», збільшиТИ видатки на З,О тис. грн. та читати обсяги 
на рік - 28 О тис грн., загальНИЙ фонд. 

1.4.2: Пр~грама діяльності та фінансової піД'1'р~КИ комунал~ного 
підприємства Броварської міської ради «ТелестудІЯ «Наше МІСТО», 
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збільшиТИ видатки на 200,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 300,0 тис. 
грн., загальний фонд. . 

1.4.3. Програма Інформування громадськості щодо діяльності органів 
місцевого самоврядування через місцеві друковані видання (<<Броварська 
панорама»), збільшити видатки на 200,0 тис. грн. та читати обсяги на рік -
329,9 тис. грн., загальний фонд. 

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 розвитку, 
бюджету, фінансів та цін. 

Секретар ради І.В. Сапожко 

м.Бровари 
від J)I. o~ .. J.aJJp. 
}(g 6'O~ - А 0- оо-



][Ic)~11111111 : 

начальник управnінНJI економіки 

][ІС)ro~жеllС) : 

заcтynиик міського голови 

виконуюча обов'язки начальника
заступник начальника - начальник 

БJОДЖетиого відділу фінансового 
управлінИJI 

начальник юридичного відділу 

начanьиик 

зaranьного відділу 

голова постійної комісії з 
питань СОціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

Н.І. Саченко 

в.о. Андрєєв 

0/ т.о. Сторожук 
с:" if І.Г. лавер 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 
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