
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ІСІ· ~ ро ВllеС~JlJlЯ ~~III та J~оповнеllЬ до рішення Броварської 
МІСІ,КОІ ради IJ1I1 ) 4.0) .2008 N!! 613-32-05 

"Про затверДЖСIfШ' IІрor'раМІ1 соці8JНJ,ю-еКОllоміЧIІОI'О 
та KYJIIJ"ypllOl'O РОl'JИТКУ міста ІІа 2008 рік" 

(з наСТУlІlІИМИ lміllами) 

Заслухавши іІІформацію управління еКОlІоміки Броварської міської 
ради та РОЗГJlЯНУВШИ КЛОlІотаНIІЯ lІаЧ8Jlьника відділу Kani"8Jlbtlor'o 
будівництва, начаЛIJIlика управління житлово-комуtl8JIы�І'оo 
господарства, начальника Уllравління праці та соціального захисту 
населення, начальника відділу у справах сім 'ї та молоді, lIаЧ8Jlьника 
відділу культури, начальника відділу фізкультури та спорту, керуlOЧИСЬ 
п.22 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та 
врахОВУlOчи рекомендації ностіЙIІОЇ комісії з питань соціaJIЬНО
СКОlІомічнОІ'О та КУШJТУРНОІ'О розвитку, бlOДЖету. фіllансіlJ та цін, 
Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Вllести зміни та доповнеНІІЯ до рішеНIІЯ Броварської міськ?ї ради 
від 14.01.2008 N2 613-32-05 "Про затвердження Програми СОЦІально
еКОномічного та культурного розвитку міста ІІа 2008 рік": 

1 1 В ·"0 nporpaJtI ПО відділу капіталыогоo 
о. ІІССТІІ ЗМІІІІІ ,.,. 

6УдіВlшцтва: ." . 
1,1.1, Програма 110 будіВlIlщтву та реконсmРУКl/lІlн,женеРНlIХ 

.\,ереж на 2008-2009 роки: . дощових "ra 
3авдаJJНЯ 1· ПроектуваllШI та будіIШИЦ"ГВО водовщводу 

'rали .. оо І БРОltаРIІ 1мСНШИТІ1 видатки на 40,0 
"ИС х вод по 1 О-МУ МІкрораl101•IУ Bl~09· 6 5 1.ИС І:РН бlOдже".' РОЗВИ"І'КУ . 

. ГРН. та 'НІтати обсяг ... ІІа рІК - , . .'. " 
Завдання 8: ПроеК"І'УВ8J1ШІ та реконструкЦІЯ ГOCIlOД;~:~~~";~~~~ 

ВОДопроводу по вул київська в М. Бровари, зменшити вида , 
1'ИС .. І ?ОО О ТИС 11'11 бlOдже1j,RО3ВI1ТКУ . . ГРН. та чита1'И обсяги на РІК - -, . ., О, .,. 
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. 1.1.2. Програ.\lа 170 будівНlщтву та реконструкції об'єктів 
СОЦІального 11рllзначеНІІR 110 2008-2009 рок,,: 

Завдання З: Проектування та реконструкція шатрового даху 
НВЦТМ в .м. БроваРlі, змеlllJJИТИ Вlідатки ІІа 30,0 тис. грн. та читати 
оБСЯГl111а РІК - 480,0 тис. І"'РН., бlOджет розвитку. 

ЗавдаНІІЯ 12: ПроеК1'уваIlШ. та реКОlІструкція громадського туалету 
в паРІСУ «~epCMoгa», lМСlІІlІІПИ 'JИJ181'КИ Н8 0,935 ТНС. грн. та читати 
обсяги ІІа РІК - 99.065 ТІІС. I'pll .• бlO}lЖСТ РОЗ'JIIТКУ. 

ЗавдаНІІЯ .16: ПРОСКТУlіаllllЯ Т8 реконструкція нлаВaJ.ЬНО.'О басейну 
«80Jl1Ia» lІ .м. Ьровари. lМСlІІlІІПИ IJII}18ТКИ 118 2 J 8,0 тис. ГР". та LlНтати 
обсяги на рl1С - J 72,0 ТНС. '"{111., бюджст РОЗІJИТКУ. 

1.2.3, Програма 110 будіrmlllfтву та ре,,·онсmРУКl/ії .""гістралыllтT 
вуmщь зага.'lЬНО.\lіського I1рuзuаl/еllllR 1Іа 2008-2009 роки: 

Завдання 4: ПРОСКТУ.JаIllIЯ та реконструкція вулиці Шевчснка в м. 
Бровари Київської області, змсншити видатки ІІа 0,665 тис. грН. та 
читати обсяги на рік - 49,335 тис. гpll., бlOдЖСТ розвитку. 

Завдання 6: Просктування та рсконструкція пішохідного бульвару 
34-го мікрорайону в м. Бровари, зменшити видатки на 13,0 тис. грН. та 
читати обсяги ІІа рік - 36,3 тис, І·рll., бlOДЖСТ розвитку. 

Завдання 7: ПРОСК'I'УІJаIlIlЯ та реконструкція магістральної вулиці 
. загальноміського НРИЗll8ЧСІІНЯ (вул. Київська) в м. Бровари {І етап: від 
об'їзної дороги до району Розвилка}, збіЛlJIІІИТИ видатки на 1602,6 тис. 
грl1. та читати обсяги 118 рік - 14092,6 тис. ГрН., з них: 12592,6 тис. грн. -
БJOджет РОЗІJИТКУ, 1500,0 ТИС. І'рll. - іllвссторські кошти. 

/. /.4. /7рогра.ма 110 будівництву та реконструкції зага//ьноосвіmнLт 
11lQ дОUlкільнuх закладів та закладів культурu на 2008-2009 роки: 

Завдання 3: Проею'ування та реконструкція гімназії ім. Олійника 
по вул. Красовського, 3-а в м. Бровари, змсншити видатки на 397,4 'Гис. 
грн. та читати обсяги на рік - 402,6 тис. грн., БJOджет розвитку. 

1.2. ВІІССТІІ зміllll ДО програм.. по управліlllllО ЖІІТЛОВО
I(OMYl18nhIIoro господарства: 

а розвZII~7КУ об 'єктів Жlllnлово-/.2.1. Програма утРZ~lІання 117 ' 

Комунального господарства на 2008-2010 роки: 
Розділ 4 «Утримання об'сктів блаГОУС1'РО'Q»: 
3 У ІЯ }Іоріг санітарна очистка, прибираllllЯ 
авдаlJlIЯ: 'гримаш " .. 

тер И1'Ор і й, оБСЛУI.овування МЗО, Jlі.(відаЦIЯ ПlДТОПJlення, святковс 

ОформлеНIІЯ міста: .' . б' . 
4 14 К · .. рсмонт замша МАФ 1'а IJIШИХ о СКТІВ 

п.. 8ЛlтаJJЬНИИ , Ф на '6 О тис грн 
БлагоустроlO зменшити видатки загальнОГО онду - , . ., 
ЗбільUJИТИ в~датки цільового фонду на 26,0 тис. грН. 

lя (демонтаж) МАФ, зменшити видатки 
. п. 4.16 Розбирання, знессш збіJ1ЬШИТИ видатки загального 

ЦІЛьового ФОНДУ на 16,0 тис. грн., та 
ФОІІДУ ІІа 16,0 тис. грН. 



1.3. В •• еСТI. зміllll до про' / З / Л І pal\lIl по управліlllllО освіТII: 
. .. рограмо «ОбдароваllіСI17Ь»: 
Завдання 1: Створити систеа.JIИ . 

ІУ СТИМУЛlOвання ІНтелектуально 
творчо обдарованих дітей та молоді: 

п. 1 U~орічне нагородження НоворіЧIІИМИ та Різдвяними 
подаРУlІками обдаРОllаШ1Х дітей laKJlaJlil1 освіти міС'га, збільшити 
видаТJ(l1 118 65,9 тис. І·РН., 181'wн,ниіі фонд. 

1.4. ВllеСТIІ З~lіllll ДО IІрограм 110 управліlllllО праці та 
соціалыІгоо заХIІСТУ IlaCCJICIIIIII: 

. /.4./. Програ.ма соціа.'lыlгоo заХllСI17У пенсіонерів, інвалідів 1170 
СОЦІального незахищених верств населеІІНЯ: 

Завдання 1: ~адати за рахунок бlOджету міста пільгу в оплаті за 
житлово-комунальНІ послуги в межах норм, передбачених чинним 

законодавством, зменшити видатки на 26,6 тис. грll. та читати обсяги на 
рік - 373,9 тис. грн., загальний фонд. 

Завдання 2: Проводити щомісячну доплату до пенсії в розмірі І ОО 
грн. за рахунок коштів бlOджету міста; громадянам, які досягли 95-ти 
річного віку; llочесним громадянам міста в розмірі 5 lІеоподаткованих 
мінімумів доходів громаДЯIІ; щомісячну доплату до пенсії кожному 

пенсіонеру в розмірі 100,00 Грll. за раХУIІОК коштів місцевого бlOджету, 
збільшити видатки цільового фОIlДУ ІІа 400,0 тис. грн., зменшити видатки 
загального фонду на 42,9 тис. І'РН. та читати обсяги ІІа рік - 1 О 127,4 тис. 
грн., з них: 9130,0 'Гис. грll. - цільовий фОIlД, 997,4 ТИС. грll. - загальний 

фонд. 
Завдання 3: Виділяти матеріалыly допомогу до дня інваліда, 

зменшити видатки на 12,2 тис. грН. та читати обсяги на рік - 110,0 тис. 
грн., загальний фонд. 

Завдання 6: Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
lІаселення та за певними категоріями захВОРlOвання, зменшити видатки 

на 3,8 тис. грн. та читати обсяги на рік - 46,2 тис. грн., загальний. фонд. . 
Завдання 8: Забезпечити малозабезпечеllИХ громадЯIІ МІста, ЯКІ 

Цього потребуlOТЬ, безкоштовними обідами, збільшити в~датки ЩІ 25,0 
тис. грн. та читати обсяги ІІа рі)с - 183,0 тис. грн., загальнии фонд. 

Доповнити програму JlаСТУJlIІИМ завданням: Оо. • 

Завдання 1 О: Проводити щоміСЯЧJlУ допл~ту д~ nellCl1 чи держаВIl1 
соціальні допомоги в розмірі 100,0 гривеJlЬ JIIвал)дам з ~И'гин~тва ~ 
дітям інвалідам, розмір пенсіЙllИХ ~и~лат держа~1І01 ~оцlалыlll 
ДОПомоги яких досягає прожиткового MlIllMYMY для ОСІб, ЯКІ втратили 
працезда;НіСТЬ; здіЙСНlовати щомісячну до.плату до прожиткового 
МіНімуму для осіб які втратили працездаТНІСТЬ, ІІа кожну ДИТИJlУ -
Onepwv .оо', у з втратоlO годувahЬНИКа, встановити обсяги 
~ ..... J. вача пенеll у зв язк 

На рік - 42,9 тис. грн., загальниЙ фонд. '. 



1.4.2. Прогрш.tа 110ліl1lllеННR 
б д стану бе311еКll, гігієни 11'nalll' I~la 

виро ничого сере овища: r ' 

Завдання: Провести ссмінар 1 
досвіду у галузі охорони праLlі' провсс~иитаl.ПJ поширеllНЯ передо~ого 

. б ' Пlдготовку посадових ОСІб з 
ОХОрОlllі праЦІ; за езпсчити меТОЛI1ЧIІОIO літ .' . epaтypolO та передплатоlO на 
журнали, ЗМІцнення маТСРlаІlЬНОЇ бази каб' .. 
зменшити видатки на 15 5 тнс 1""11 'га ЧИ'гат шеб

ту по OX~POНl праЦІ, 
.. •• І' • И О ся .. и ІІа РІК - ') О ГРJl., загальнии фонд. -, тис. 

1.4.3. «Програ."" 110 відиl1\Одува1l1ll0 витрат за БЄ3КOlllтовне 
17еревезеllНR без об.Аlе.J/(·ЄIlЬ 11;'lьговю,' "'атє"оnіl" t::' • • с. /' І lІасе.'lеНlIЯ .11. оровар" 

l7aca.J/CllpCbKUJlI авто~1І0бі.'/ыll." m'}'I1ІСI10nmоl, за''й nы110''оo 
2008 

. /' r' '~'.' користування 

на РІК»: 

Завдання: Забезпсчити. фінансування відшкодування витрат за 

перевезення без обмежень Пlльгових категорій населення м. Бровари, 
зБІЛЬШИТИ видатки на 50,9 тис. l-pll. та читати обсяги ІІа рік - 691 9 тис 
грн., загальний фонд. ' . 

1.5. Вllести змін" до програм відділу сім'ї та молоді: 
1.5.1. Міська 11рогрш...,а відпочинку та оздоровлеННR дiтelЇ на період 

2008-2010 років: 
Завдання 1: ПридбаllНЯ путівок для ді1'ей соціально незахищених 

категорій, змсншити вила1'КИ ІІа 19,4 тис. грн. та читати обсяги ІІа рік -
819,7 тис. грн., загальний фОНД. 

1.5.2. Міська nрогРШllа соціального захисту дітеІі-сиріт та дiтelї, 
як; 3QЛиШZUlllСЯ без батьківського nіклуваННR на 2005-2008 ро"",: 

Завдання 1 : Виплата матеріальної допомоги випускникам 
загальноосвітніх закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування до 18 років, збільшити видатки на 4,2 тис. грн. 
та читати обсяги на рік - 29,2 тис. грн., загальний фонд. 

1.5.3. Міська програма nідтРUМКZI.АlОлоді на 2008-2010 роки: 
Завдання 9: Проведення для учнівського та студентської молоді 

Новорічних та Різдвяних свят, змеJ1ШИТИ видатки ІІа 6,0 тис. грн. та 
ЧИтати обсяги на рік- 13,9 ТИС. грн .. загальниЙ фонд. 

Завдання 1 О: Організація 1'ематичних B~CTaBOK~ .. культурно: 
Мистецьких. Інформаційно-просвіТНИЦЬКИХ захОДІВ, аКЦ1И. ТОЩО, ЯКІ 
СПРямовані на попередже1lНЯ lІеl·а1·ИВНИХ яви~ серед МОЛОДІ, зменшит~ 
Видатки на 3,0 тис. грн. 1'а читати обсяги ІІа РІК - 3,0 тис. грн., загальнии 
фОIlД. 

Завдання 12: Започа1'куваllJlЯ щоріЧIІОГО IСОJlКУРСУ с~ціальної 
реlCJIами з питань пропаганди здорового спосо~у ~ИТТЯ, ПРОфlлак:ики 
"~гативних проявів у молодіжному середОВИЩІ, ШДГОТОВКИ МОЛОДІ до 
СІмейного '''датки на 3 О тис. грн. та читати обсяги на 
. житгя, зменшити В,. ' 

РІК - 2,0 ТИС. грн., загальнИЙ фонд. . б ЗавдаllНЯ 13' ПроведеНJlЯ заходів до Вс.еСВІТНЬОГО ДНЯ бороть и З 
'l10T • '. б бl·" зі СЮДом зменшИТИ 

IОНопалшням, ВсеСВІТНЬОГО дня ороть ,. , 



видатки ІІа 1,7 ТИС. грн. "8 ЧІП8ТІІ оБСЯI'И 11 . ., 3 
фонд. а РІК - -, тис. Грll., загалыlйй 

1.5.4. місы�аa прогnама заllоб.·.·а ' .. 
• t' ІІІІЯ дитяч.и Бсзпритулыlстіі і 

беЗДОГЛЯДIІОСТІ ІІа 2006-2010 роки: 
Завдання .2: Організація заходів ЩОДО подолаllllЯ дитячій 

беЗПРИТУЛЬНОСТІ та беЗДQJ'ЛЯДlІості, ЗМСflllІИТИ видатки ІІа 9 9 
б . 4 ' тис. грн. та 

читати о СЯГИ на РІК - 1,1 тис. Грll., загалМIИЙ фонд. 

1.6. ВllеСТl1 зміllll до програМІ! по відділу культур .. : 
І.б. І. Програ_1tа nроведеllllЯ КУ.'lьтУР"О-.масовllХ заходів в 

д Бровари на 2007-2008 роки, збіЛlJIlІИТИ видатки ІІа І 32,5 тис. грн. та 
читати обсяги ІІа рік - 591,5 тис. Гpll., з8f'81fыlйй фОIlД. 

1.7. В .. еСТIІ зміlllt "О .. ро .. раМI! BiMiJIY фіЗКУJIЬ1),РII та спор1)': 
1.7. І. Програма Фіна1lсової nirJmplL1tKlI РОЗВlIтку гандболу в ~lIicтi: 
Завдання: ЗабеЗIfСЧИТИ СIfРИЯIІІIЯ успішній СПОРТИВllій діяльності 

місцевоі команди з гандболу, зменшити видатки ІІа 70,0 тис. грll. та 

читати обсяги на рік - 920,0 тис. ГРН., загалыІйй фонд. 
1.7.2. ПрогРOJиа проведення навчально - тренувалыlхx зборів та 

ЗА,агань на рівні міста. участь ~lIiCbKиx КО.;\Іанд у навчально тренувалЬНZLТ 

зборах та 3.маганнях на рівні J\licma, участь AlicbK11X команд: 
Завдання: Забезпечити проведення міських спортивних заходів, 

залучення населення до участі в них, збільшити видатки на 42,75 тис. 
грН. та читати обсяги на рік - 456,25 тис. грн., загальний фонд. 

1.8. ВllеСТIІ зміllll до ПРOl'ра~1І1 управліllllЯ eKOIIO~liKII: 
/.8./. Програма P01BllmKY -'lалого niдnpllЄJlIHlIцтвa в ,М. Бровари на 

2007-2008 роки: 
Завдання: Створення умов для розвитку всебічної конкуренції, 

Підтримки віТЧИЗНЯJlОГО товаровиробника, прискорення розвитку 
пріоритетних напрямів малого підприсмництва в місті, ~одальше 
Ф.ормування інфраструктури підтримки підприємництва, ... Пlдтримки 
ДІЛОвої та інвестиційної аК'гивності, розвиток I(ОIlкуренцн на ринку 
Товарів та послуг, підвищення кваліфікації .. K~дpiB T~ навчання 
незайнятого населення основам піДПРИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ, зменшити 
Видатки ІІа 122,2 тис. грll. та читати обсяги ІІа рік - 27,8 тис. грн., 
загальний фонд. . w . та nоліmllення 
. /.8.2. Програма залучення lНaeCl1l11lf1ll 
ІНвестиційного кліАfаl71V в .ІІІ. Бровар" на 200~-2008 P~~/: ., . 

Зав ф. привабливого IlIвеСТИЦIИJlОГО ІМІДЖУ МІста, 
етворе дання.: ормування. оо. 'IJlноваціЙl10-інвестиційної діЯЛЬJlості 

нl1я умов ДЛЯ аК'l'ИВlзаЦl1 . й 
СУб'скт' 061(а інвестиційних пропозиЦl та 
n !в господаР1Овання, розр 'ra читати 06сяги ІІа рік -
3 РоеКТIВ, зменшити видатки на 7,3 тис. грll. 
2,7 ТИс. грll., загальний фонд. 



проект 

1.9. 811ССТІІ зміllll ДО програМl1 110 ВIII(Оllавч -О8.II'тсту 
оо о '0 OI\IY n. ІУ 

Броварсы�оІ� МІСЬКО' раДII: 

/.9. І. Програма забеЗ17е'lеНIІJl роботll С17іЛКlI ветеранів 
Афганістану: 

Завдання: Створення налеЖIІИХ умов для функціонування Спілки 
ветеранів Афганістану ДJlЯ виконання НИМИ стаТУТIІИХ завдань, зменшити 
видатки на 15,0 тис. l~pH. та читати обсяги ІІа рік - І 0,0 тис. грН., 
загальний фОНД. 

1.10. ВІІССТІІ зміllll "О програМl1 БроваРСlака calliTaplIO
епіДСl\lіологі"llа стаllція: 

1.10.I.ПрогралIО nроФі"аКI11U1Ш захворюваності uаселеllНЛ .1Іісmа 
Бровари віруснш" геl10mитО.IІ·/ А ІІа 2007-2010 роки: 

ЗавдаНІІЯ: Придбати в клінічну лабораторію центральної районної 
лікарні обладнання для специфічної діагностики віРУСІІОГО гепатиту А, 
зменшити видатки загального фонду ІІа 50,0 тис. грН. 

2. Фінансовому управліllНЮ Броварської міської ради 
профіJJансувати видатки, згіДIІО з даllИМ рішенням . 

. З. Контроль за виконанням даного рішеНIІЯ покласти на постійну 
комісіlO з питань соціалlJно-економічного та культурного розвитку, 

бlOджету, фінансів та цін. ~~ 
~ ... ~al"'a 

ВИkОНУІОЧИЙ обов'язки міського го 
секретар ради 

~~. '\ о 
• .L. ... ~~ 
~ ..о' 
~ cwr,.. 



nOJIOlllll1 : 

НачалЬJlИl( управління еКОJlоміки 

ПогоджеllО : 

заступник міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник IОридичного відділу 

начальник загального відділу 

голова постійної комісії з 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бlOДЖету, фінансів та цін 

11.1. Саченко 

8.0. Андрєєв 

- .М. Зеленська 

, с") 

<с d I.Г.Лавер 

11.1. ГнатlОК 

А.8. Булка 
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