
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

І Про внесення змін та доповнень до рішення Броварськоїl 
міської ради від 14.01.2008 Н!! 613-32-05 

"П ро затвердження Програми соціально-економічного 
та І<)'ЛЬТУРНОГО розвитку міста на 2008 рік" 

(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради 
та розглянувши Іслопотання начальника управління житлово-комунального 

господарства, начальника управління освіти, начальника управління праці та 
соціального захисту населення та керуючись П.22 ст.26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в У країні" 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-
еКО1l0мічного та культурного розвитку міста на 2008 рік": 

1.1. ВІІССТИ зміни до Місцевої програМl1 по управліlllllО житлово
ІСОМУІІВЛЬНОГО господарства: 

1.1.1. Програма « Утримання та розвитку об 'єктів :J/Сl.llnЛОВО-

КОJ\"унального господарства: 
Розділ 2 «Капітальний ремонт ~итлового фонду»: . 
Завдання: Реконструкція ВНУТРІШНЬО, будинкових Інженерних мереж, 

обладнання, ліфтів, покрівель, зменшити видатки загального фонду на 140,0 

Т б·льшити видатки цільового фонду на 140,0 тис. грн. та читати 
ис. грн., з І 3640 О ... ф 
б . 5500 О тис грн з них: ,тис. грн. - ЦІЛьовии ОНД, 

О сяги на рІК - , . ., 
1860 О тис. грн. - загальний фонд .. 

, Розділ 3: Благоустрій «ПОДВІР'я»: .. . . 
ЗавдаllllЯ: Капітальний реМОIІТ ПРОІЗДІВ, трофтуаРIВ, дитячих 

.. . жеllllЯ змеl1ШИТИ видатки загального ОН;ЦУ на 27,0 тис. 
маидаIlЧИК1В, огород , І .. '. • 
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ГРН., збіль~ити видатки ціЛl,ОВОГО фонду ІІа 27,0 тис. грн. та читати 
обсяги на PI~ - 1372,0 тис. грн., з них: 1345,0 тис. грll. - загальний фонд, 27,0 
тис. ГрlI. - ЦІЛЬОВИЙ ФОIlД. 

Розділ 4 «УтримаllllЯ об'сктів благоустроJO»: 
ЗавдаlIНЯ: УтримаНІІЯ доріг, санітарна очистка, прибирання територій; 

обслуговуваllНЯ МЗО, JJіквіданія підтоплеНIІЯ, святкове оформлення міста, 
з~еIlШИ"'И IJИдаТКl1 за."aJІІ,IІО .. О фОIlДУ ІІа 203,0 тис. грll., збільшити видатки 

ЦІЛЬОВОГО фОIlДУ ІІа 203,0 тис. '·рll. та читати обсяги ІІа рік - 8000,0 тис. ГРН., 
з НИХ: 7770,0 тис .• ·Рll. - ОJа."WІІJIІИЙ фОllД, 203,0 тис. грН. - цільовий фонд. 

1.2. ВllеСТIІ зміllll до MiclteBoї програ~1І1 по упраВJlіlllllО освіТІІ: 
1.2.1. Міська програма «Обдарованість»: 
Завдання 1 :СтвореНIІЯ системи СТИМУЛJOваllНЯ і творчо-обдарованих 

дітей та молоді: 

п. 2 Безкоштовний підвіз учнів до навчально-виховного комплексу, 
гімназії ім. Олійника, спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Н!! 5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов та спеціалізованої школи І-ІІІ ст. 
Н!! 7 з поглибленим вивчеНІІЯМ предметів суспільно-гуманітарного та 
природничого профілів, збільшити видатки загалыlгоo фонду ІІа 72,0 тис. 
грн. та читати обсяги на рік - 232,0 тис. грн., з них: 160,0 тис. грll. - цільовий 
фонд, 72,0 тис. грн. - загальний фОНД. 

1.3. ВllеСТIІ зміllИ до програми по управліlllllО праці та соціалыlгоо 
захисту населеllllЯ: 

/.3./. Прогрш.,а COlfia!lbHOZO захиСI77У пенсіонерів. інвалідів l77а 

соціального незахищених верств населення: 

Завдання 2: Проводити щомісячну доплату до пенсії в розмірі 1 ОО грн. 
за рахунок коштів БJOджету міста; громадянам, які досягли 95-ти річного 
віку; Почесним громадянам міста в розмірі 5 неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян; щомісячну доплату до пенсії кожному пенсіонеру в 
розмірі 100,00 грн. за рахунок коштів ~icцeBOГO БJOджету, зменшити видатки 
цільового фонду на 770,0 тис. грн., зБІЛЬШИТИ видатки загального фонду на 
970,0 тис. грН. та читати обсяги ІІа рік - 9770,3 тис. ГРН., з них: 8730,0 тис. 
грн. - цільовий фонд, 1040,3 тис. грll. - загальний фонд. 

/.3.2. ПрогРШlа l1ідтрUAl1\lIl/ентру реабілітації інвалідів "Прагнення": 
Завдання: Надати послуги з фізичної реабілітації інвалідів; 

забезпечити інвалідів робочими місцями для їх трудової реабілітації; 
забезпечити навчання інвалідів КОМП'JOтерній грамоті, з надання їм професії 
оператора комп'ютерного наБОру;. забезпечен~ матеріальної бази на 
придбання матеріалів, облад~ання, Інвентарю, зБІЛЬШИТ~ видатки на 23,0 
тис. грн. та читати обсяги на РІК - 103,0 тис. грн., загальнии фонд. 

1.3.3. «ПрогРШlа 170 відшкодуваНН10 BZl~,~pam за беЗКО1.tllnовне 

Нп без оБА1е:нсень 11ільгОВlIХ каmегор'l.l населення А.,. Бровари 
nеревезєн ,.. 

"U/I~ авmОAlобіЛЬН1.lAl транспортОА" загального користування на 
nасажирсь,.. .. 
2008 рік»: 



J 

Завдання: 3аБСЗffСЧИТИ фінансування відшкодування витрат 
за перевезеНIІЯ без обмеЖСIIJJ пільгових катсгорій населення м. Бровари; 
провести обстеження кількості пасажирів пільгової катеГОрll, які 
КОРИСТУІОТЬСЯ J10СЛУI·аМI1 автомобіJIIJНОJ·О транспорту; довести до відома 
мешканців міста про прийняті рішсння БроваРСJJКОЇ міської ради стосовно 
пільгового перевсзення, ЗМСНIІІI1Т11 видатки ІІа 195,0 тис. а·рн. та читати 
обсяги на ріі( - 641,0 тис. 11111., lаJ·СUlIJIІИЙ ФОffД. 

2. ФіllаllСОВОМУ УIlРВJшіlllllО l)pOBapcIJKOЇ міської ради профінансувати 
видаТI(И, згідно з даним ріШСIІШIМ. 

з. Контроль за ВИКОlJаlJlІЯМ даllОГО рішеllНЯ покласти ІІа постійну 
КОМІСІІО з питань соціально-еКОllоміЧIJОГО та культурного розвитку, 
б1Оджету, фінансів та цін. 

І.В. Сапожко 

м. Бровари 

від __ ----
Н!!: __ -----



ПодаllllЯ: 

НачалЬНИI( управління економіки 

ПОГОДЖСІІО : 

заступник міського голови 

lІачальнИІ( фінансового управління 

. . 
начальник JOридичного ВІДДІЛУ 

. . 
начальник загального ВІДДІЛУ . 

. ; 
f 

• W •• І • - •• 

голова ПОСТІИНОІ КОМІСI1 з 
. :, І І • 

питань СОЦJально-еКQ1fОМ1 чного 

та культурного розвитку, 

б1Оджету, фінансів та цін 

Н.І. Саченко 

8.0. Лндрссв 

І.Г. Лавер 

Н.І. Гнат1ОК 

А.В. Булка 
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