
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИївськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Г. І 
Про BHeC~HHJI ~~1H та ~оповнень до рішенНJI Броварської 

МІСЬК01 ради ВІД 14.01.2008 N!! 613-32-05 
"Про затвердженНJI Програми соціanьно-економічного 

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

Заслухавши інформацію начanьника управлінНJI економіки Броварської 
міської ради Саченко Н.І. та розгтmyвши XJIопотанНJI начальника відділу 
капітального будівництва Ждановського М.М. від 22.08.08 Н!! 779 та 
керуючись п.22 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврвдув8ШUl в 
Україні" та враховуючи рекомендаціі постійної комісії з питань соціanьно
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 ва 2008 рос': 

1.1. Внести зміни та доповненнв до Місцево програ •• по відділу 
капітального будівництва: .... 

1.1.1. <dIpoгpaмa по будівництву та peKoBcтpyкцtl lИЖенервих мереж 
ва 2008-2009 роки»: . 

3 1· П evorvRaННJI та будівництво водовІДВОДУ дощових та 
авд8ВИJI • ро a"J- б· 130 О 

талих вод по 1 О-му мікрорайону в м. Бровари, з шьшити видатхи на , 
ТИс. грн. та читати обсяги на рік - 1136,S тис. грв., бюджс:т розвитку. 

ЗавДaииJI 2: Проектування та будівНИЦТВО ВО)ДОВІДВОДУ дощових та 
'l'alh... Об НЬ)) в м Бровари (І етап , змевmити видатхи на 
.-&аА ВОД по масиву «опо· б 130 О бcяrи на рік -759,2 тис. ГРН., юджет розвитку. , тис. грн. та читати о 

(Додаток 1). 

еннв до Місцевої проrраМD управліннв 
1.2. Внести зміН0 та доповн • 

арап· • ..... 0......, населенНВ. . . . 
~1 та СОЦ18льноrо З~ .... " r:ry пенсіонерів, iНВamд1B та СОЦІально 

1.1.1. Програма СОЦІального зВХИ . 
незахищених верств населеНИЯ: 



иО0787 



ЗавдаНIUI 3: ВиділJIТИ матеріальну допомоry ГPOMВДJIH8М міста ДJIJI 
покращеИНJI житлово-побyrових умов, на niкyвaнНJI та інші потреби: 

- щомісячна матеріальна допомога, збільшити видатки на 20,0 тис. rpH. 
та читати обсяги на рік - 462,8 тис. грн., загальний фонд; 

- матеріальна допомога до дня інваліда, зменшити видатки на 20,0 тис. 
rpH. та читати обсяги на рік - 40,0 тис. грн., загальний фонд. (Додаток 2). 

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

3. Контроль за виконанНJlМ даного рішенНJI покласти на постіііву 
комісію з питань соціально-економічного та культурного РОЗВИТКУ, 
бюджету, фінансів та цін. 

І.В. Сапожко 

м.Бровари 

Biд~' 
N! .1'1- - '1J -OS' 



ПоДDIIIIЯ: 

виконytоча обов'язки . 
начальника управління еконоМІКИ 

Т.Г.Поліщук 

погоджеllО : 

застуПНИК міськоГо гопови 
В.О. Андрєєв 

начальник фінансового 

управління 
C!-~ А.М. Зеленська 

, C":::J 

начальник юридичного відділу q І.Г.Лавер 

начальник 

загального відділу , __ -.:..cr ~~~:...-,~ Н.І.ГнаТІОК 
~ -

гопова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

БІоджету, фінансів та цін А.В. Булка 



МIІЩ'" np0l)JUI. по .1Iudлy асаnJтaл.UОrD 6yдl8BBЦТII8 Sp.upoкai "llока' радо 
'І1ІСе І"ІІІІ. 

І Патрeliaу 
ПрааlDllldl. 20D1p18-_ 

в_ав"а. до ..... С)'ІІ8ааl .. 
.".aCOBora рао .. .МІ ІІІ. ПРОrp8llа 

в ТОМУ .a&:lll: 
Jllnun.aaa &~ а_оваа 

Профla.асо .. ао 
Ва_а.аом7 

.. Іс. %ааnа.аа8 

І 2 
Проrp ... ао liyдlвaаqnу ... penaClJl1lCldl 

1. ....ср.а .. ер. в. 2008-2009 роа 

Мna: 

3 .... а .. l: 

'nIСеI1Іа. 

DIIIIIIJ".fCU _." ... ,иа: 

OC8OOfD на 01.01.2001 раху, 'rUI:. rplL 

Мna: 

3 .... а .. 2: 
ТОСеl1Іа. 

HIIIIIIJНIJICII а.ан.",,,: 

OC8OD1D 118 01.0IЖОI1lOXY. 'rIIСо rplL 

% OC8ODIOI'O 

200lpbc 
ресурС)' .0..,. PUBUnCY фо..,. 

3 4 5 , 7 8 10 11 

5339,7 1895,7 1895,7 1895,7 1592'" .... 0 

О&:уШІШIІ '!срlпорiR та 8OДD.u..e.ннa ДОЩО.ІІХ та 'lUJ1X .ОД :J '!срlпорif nUPollllllUlХ paRоиіа Micnalipo8llp11 

Прoeaya&lllll та 6yдialUIЦnO 80Д08ід11сщу доща.11Х та 'lUJ1X.OД по 10-11)' мilcpорaRoиу. M.lipo8DpIL І-ша ЧIJIПL ДЇІІІІНІаІ.Їд 8)'n' Всш'ouauDU 

ДО IIYJI. ОC:ИnO.L 

3107,5 1136,' 1136,' 1136,' 1006,4 1006," 11,6 

3574.5 357 .. .5 
467,0 1"73," 
131% "1,2 

2 ... 2007 2 .. 2007 
4 ... 2001 ..... 2009 

ОСУШllаll '!срlrropіА та 8oдD8ЇдaCДClall ДОЩ0811Х та 'lUJ1X 8ОД :І '!срlrropіІ nUrral1llllПас .. rrЛОllас paRalU8 та :JI:МM. cin.cuol'DCJICIIIIIPCIlDn: 

арlаl""""" :llUCЇдНOi та nї8дIIUI~3IUCЇдНOI OUU:nDDI .llcnalip088p11 

П тa6yдi.1U1ЦnO 8OДDІЇд8СЩУ ДОЩ0811Х та 'lUJ1X 8ОД ПО МIСІI8)' "06сшаІ" ... М. IiРО88р11 (І cran). 
2232.2 759 2 759,2 759,2 516 О 

5025.3 
2793,2 
556% 

1 ... 2006 
4 ... 2001 

~. 
,. / \/ ., ... , 

516,0 77,2 

5Ш,3 

3]79.2 
67.Ш 

1 ... 2006 
.... 2001 

ВиконyJОчиА оБОВ'JI3КИ міськоro ronови - секрс:твр рад .. 1.8. Сanожко 



ПОДАННЯ: 

ВlІконуюча обов'язки начальника управління економіки-. . 
заступник начальника управЛІННЯ еКОНОМІКИ т .г. Поліщук 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови в.о. Андрєєв 



-
'І1ІСоnа. 

Потрefia7 
ПраDuаQ~ 200В Jbc - lUI8II 

*аоа"ао.llО а ТОМУ .. аСІІІ: 
МаІа Пра..,.... фla.ВCJII8IIаІ а. 

фlа.пеооаro .1"ІІІІ.паl 61Q1Dm' цlm.aoal 
Прафla.псо .. по Вакаа.ао J8 7 .. ІСо %аа .... а.аа. 

2001 рllc раа .. 
ресурсу фаnд puounry фаnд 

І 2 3 4 5 6 7 В , 10 11 
Праrp.... COQI&Iu..oro JUllCI)' aeвdaDepla, 

І. 1a1llUl .... '18 coQIм.aaro аauDlQеап .epcn зn,О 502 .. 502,8 502,8 246,3 246,3 "',О 
о.cenеllllll 

Маа: Пi.IrD ...... niJwv.11Х arerDDiR 11I0МIUUIII1DIWCOU If8IIIIIIН8 ііі даІІІІ1'ІІО.11Х ПСІСІІУІ' 
3a8ll8DD8 3: BnдilUmlaarrepUw.ny дanoмory I1IOMIUUQI8II МЇCl1lдllll nOlCJНlЩCllН8 .. rrJlOlo-no6yro.11Х ума .. на 

. 
та IIDDІ nCrrpcбll 

'І1ІСоnа. 32'.0 462.8 40-,В 462.1 246.3 2086,3 D.2 
ПОllUааа оа .. ваап.: 
IМlll'lDiм.нa DJIIJМOПi IlUJМЇC11'1118. QIL 320 159 
311ПU11oН1L CМIL 'п1С. I"OIL 1'2,0 246,3 
IсУМаlll І ОСО&У. nm. 6000 1549,0 

. .nоnnмам.nn п_ 1-."; .... 60,0 40,0 40.0 40,0 
iнallllbull11МD1, QIL 9.50 
JIU'IUIIoнa CМID. 'пк:. 1'Dп. 'SO ff8.~-

СУМ. на І оса6у, I"OIL 100.0 . \ . : . - . 
afпl iиanWI да 18110. QIL 420 --. , . .. .' 
:IIII'IUIIo.18 сума, 'nIC. I'1I1L 420 /І . .,. -. r •• 
IсУМа'lІl ОСО&У. I'DIL 100.0 /; .; 'bl/ І . ., .. 

"'-'V.,~ " '11': -,. \ ,.. .... • 1("· 

ВИКОиyJочиR обов'JlЗКИ MicfoКOro голови - секретар ради ~~, : у';", І.В. Сапожко 

. .J., .~ .. ,. 
". '1 " l' '1. f) •• 

• , J.J ~. • 



ПОДА"'Н~І: 

3иконуюча обов'язки начальника управління економіки

аступник начальника управління економіки 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

т.г. Поліщук 

в.о. Андрєєв 
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