
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГИР0 BHeC~HHJI ~~iH та доповнень до рішенНJI Броварської' 
" МІСЬКОІ ради від 14.01.2008 Н!! 613-32-05 
Про затвердженНJI Програми соціально-економічного 

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

Заслухавши інформацію начальника управліИНJI економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. та розглянувши клопотання начальника відділу у 
справах сім'ї та молоді Ковкрак Т.М. від 20.06.08 Н!! 01-09.1-279, виконуючої 
обов' ЯЗКИ начальника управлінНJI праці та соціального захисту населеННJI 

Новикової Н.О. від 27.06.08 Н!!3765, начальника відділу фізкультури та спорту 
Лавера П.І. від 10.07.08 Н!!86, начальника відділу культури Багмут Н.А. від 
04.07.08 Н!! 98 та керуючись п.22 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни та доповненНJI до рішеННJI Броварської міської ради від 
14.01.2008 Н!! 613-32-05 "Про затверджеННJI Програми соціально-
економічного та культурного розвитку міста на 200~ рік":. 

1.1. Внести зміни та доповнеННJI до Місцево! програми відділу 
капітального будіВЩlцтва: 

1.1.1. Міська програма по будівництву та реконструкції інженерних 
мереж: .. 

ЗавдaННJI 1. Проектування та БУДІВ~О ВОДОВІДВоду дощових та талих 
вод по 1 О-му мікрорайону в м.Бровари зБІЛЬШИТИ вида~ки на 6,5 тис.грн. та 
читати обсяги на рік 1006 5 тис.грн. -бюджет розвитку МІСта. 

1.1.2. Міська про~ама по будівництву та реконструкції об'єктів 
соціального призначеННJI: . . .. " " . " 

ЗавдaННJI 7. Замінити слово "БЛ~УСТРІИ ~a слово .. ~eKo~cтpyкцtJJ та 
читати "ПроектуванНJI та реконструкцШ прилеГЛОІ терИТОрІІ адмІнбудинку по 
вул .. Гагаріна,l S в м.Бровари". 
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Завд8ІПІЯ 10. Проектування 
парку "Приозерний" збільшити в та реконструкція громадського туалету в 
рік 465,0 тис.грн. _ бюджет розв ида~ на 150,0 тис.грн. та читати обсяги на 

Доповнити про нтку МІста. 
граму завданням 22 П 

ганку головного входу адміНбуди . poe~aнНJI та реконструкція 
встановити обсJ!ГИ на рік 270 О ику по вул .. ГагаРІна,15 в м.Бровари 

1 2 В . ' тис.грн. - бюджет розвитку 
. .. нести ЗМІНИ та доповнення о· .. 

та соціального захисту населення: Д МісцеВОІ програми ynpавліИНJI праці 
1.2.1. Програма соціального з .... . 

незахищених верств населення: ахисту пеНСІонеРІВ, ІнвалІДІВ та соціально 

Завд8ІПІЯ 2: Проводити щомісячну доплату до пенсії збільшити в атки 
на 320,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 347 4 ' ... ид І З 3 В . ' тис. грн.. загальнии фонд 

авдання : ИДІЛJIТИ матеріальну допомогу ГPOM8ДJIНВМ міста . ДJIJI 
по~ащеНWI житлово-побутових умов, на лікуванНJI та інші потреби 
зБІЛЬШИТИ видатки на 212,4 тис. грн. та читати обсяги на рік - 442 8 тис грн' 
загальний фонд. ' . ., 

1.2.2. Програма підтримки Броварської міськрайонної організаціі 
Товариства ::ервоного ХрестІ, збільшити видатки на 100,0 тис. грн. та читати 
обсяги ва p~ - 18~,0 тис. грн., з них: 140,0 тис. грн. - загальний фонд, 48,0 
тис. грн. - Ц1ЛЬовии фонд. 

1.3 .. В~ести змі~ та доповневНJI до Місцевої програми по відділу у 
справах СІм'І та МОЛОДІ: 

1.3.1. Міська програма підтримки сім'ї та молоді на період: 
Доповвити завданням 9: Інформаційно-просвітницька робота серед 

підлітків та молоді, спрямована ва її підготовку до сімейного життя і 
відповідального батьківства, збереженні родинних традицій та популяризації 
здорового способу ЖИТТЯ, встановити обсяги на рік - 31,8 тис. грн., загальний 
фонд. 

1.4. Ввести зміни та доповневИJI до Місцевої програми по відділу 
фізичної культури та спорту: 

1.4.1. Програма по проведенню навчально-тренувальних зборів та 
змагань ва рівні містІ, участь міських KOM~ у навчальво-тренувальних 
зборах ва рівві містІ, участь міських команд, зБІЛЬ~ видатки на 16,0 тис. 
грн. та читати обсяги на рік - 392,0 тис. грн., загальнии фонд. 

1.4.2. програма фінансової підтрИМКИ розвитку ~БОЛУ у місті, 
збільшити видатки на 450,0 тис.грн. та читати обсяги ва РІК 990, тис.грв. -
загальний фонд. · . 

1.5. Внести зміни до місцевих Про~ам управлІНИJI ОСВІТИ: 
1.5.1.Програма Загальна cepeДНJI ОСВІта на 200~-2010 po~: . . 
Завдання з. приведеНВJI навчальних прИМІщень У ВІДПОВІДН1СТЬ д~ 

Сап:т ... У6ІІ. ... Ог збlJIЬ· ІІІИТИ видаТКИ на 200,0 тис. грн.- загальнии 
МЦІ арво-Г1Г1ЄН1ЧВИХ B.ruy.l. , 

фонд. 



Доповнlf.rИ завданням б «відновлення навчально-методичного та 
матеріально-технічного забезпечення Д1IJI ВИI<JI&ДaннJI предмету «Фізична 
КУЗІЬ~8» та «Захист Вітчизни» захід 2: Придбa.RНJI необхідного 
споpnввента~JI, встановити обсяги на рік 50 тис.грн. - загальний фонд. 

1.5.2. МІська програма дошкільної освіти на 2008-201 О роки: 
Завдання 5. «Оснащення нового дошкільного навчального закладу» 

збільшити видатки на 400,0 ТИС.грн. та читати обсяги на рік 629,5' тис. грн .. 
загальний фонд. 

1.6. Внести зміни до Місцевих програм по Виконавчому комітету 
Броварської міської ради: 

1.6.1. Програма діяльності та фінансової підтримки Броварської 
реДаІЩіі міськрайонного радіомовлення, збільшити видатки на 90,0 тис. грн. 
та читати обсяги на рік - 205,0 тис. грн., загальний фонд. 

2. Фінансовому управліюпо Броварської міської ради профінансувати 
видатки, зriдно з даним рішенням. 

з. Контроль за виконанням даного рimеИЮІ покласти ва постійну K~мic~ 
З питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фlВансІВ 

та цін. 



Под8НИJl: 

Начальник управліННJI економіки 
cdf1.,-

_--~r..!.-ч--Н.І.сачеНI(О 

Погоджено: 

Заступник міського Голови _____ ~--B.O.AHдpЄЄB 

Начальник фінансового 

УпрaвлiннJI ~м.зеленська 
(" 

Виконуюча обов"язки начальника 

юридичного відділу - ~ .... ~ 
головний спеціаліст J;~, А.В.Баба-МіРЗОЄВЕ 

НilЧIIJПdIИК 38Г11J1ЬИОro ~-=- Н.І.Гнатюк 

Голова постійноі комісіі 3 питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та ЦІН. А В Б . . улка 
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~o.. БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. БроваРII. вул. ГагарінІ, І 5, тел.! факс(294) 6-29-60 

г 

наN!~ ________ за __________ _ Міському голові 
Антоненку В.О. 

г 1 

Подав вя 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 24.07.2008 року, проекти рішень: 

«Про затвердження Програми з розробки Концепції та Стратегії 

розвитку м. Бровари до 2020 року" ; 
<d1po внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської 

Ради від 14.01.2008 N!! 613-32-05 «Про затвердження Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік". 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 
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