
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

С. І 
Про внссення ЗМІІІ та доповнснь до рішсння Броварської 

місы�оїї ради від 14.01.2008 N!! 613-32-05 
"Про затверджсння Програми соціaJlьно-економічного 

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

Заслухавши інформацію УllрarшіlJIIЯ скономіки Броварської MiclJKOЇ 
ради та РОЗI~JlЯНУIJJJIИ КJIOI юта 11 ШІ наЧaJн,ника відділу каніТaJlЬНОГО 

будівництва. дирсктора KOMYHaJlbHOrO підприсмства 
«Броваритсплоенергомережа», керуючись п.22 ст.26 Закону України 

"Про місцсве саМОВРЯДУIJання в У країні" та враховуючи рскомендації 

постійної комісії З питаш, соціально-економічного та КYJlJJтypHOJ'O 

РОЗВИТJ<у, бюджету, фінансів та цін, БроваРСIJка міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни та ДОПОВJlСННJІ до рішсння Броварської міської ради 
IJiJl 14.01.2008 N!! 613-32-05 "Про затверджсння Програми couiaJlhHo
скономіЧIІОI~О та КУЛЬТУРНОІ~О розвитку міста на 2008 рік": 

1.1. ВllеСТIІ зміllll ДО IІрограм по відділу капіталыІгоo 

будіВllllцтва: 
1.1.1. Програма 110 будівНlщтву 1170 реконструкції .магістралЬНlL~ 

вулиць загаЛЬНО.міського l1Рllзна'lення 110 2008-2009 роки: 
ЗавдаllllЯ 2: Проектування та реконструкція магістральної вулиці 

раЙОIІНОГО значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської області~ 
зменшити видаТIСИ на 0,545 тис. грн. та читати обсяги на рік - 1499,455 
·гис. Грll., бlоджет розвитку. 

1.1.2. ПрогРОАlа по будівництву та реконструкції загальноосвітніх 
та дОZllкlflЬНUХ заКJlадів та закладів культури на 2008-2009 роки: 

Завдання З: ПроектуваНІІЯ та реконструкція гімназії ім. Олійника 
110 вул. красовсы�ого,' 3-а в м. Бровари, збіЛhJlJИ'ГИ видатки il~. 0,545 '·ис. 
Грll. та читати обсяги на рік - 3,145 ,·ис. грн., БJOДЖС'Г розвитку. 
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1.2. В,ІССТІІ ЗI\ІIОIIII до IlpOI'pa"'lll 110 • '9 YflpaBJfflllflO ЖІІТЛОВО-

KOI\1YllaJII»llOrO I'ОСпода рства: 
/,2. /.Л1іс"ка I1poL'pa_"a J'l1lрll,1ІаIllIЯ та рОЗ8Шl1К.." об 'єктів ,житлово

КОJlІУНаль"о~о ~OCI10дapc:т8a: 

3 розділ: «БJJагоустрій «IIОД'Jір'я»: 
Завдання: Капітальний рсмонт проїздів, тротуарів, дитячих 

маЙданчиків,о,·ороджсння: 

.. п З.~. БудіВНИНТJЮ та рсконструкція дитячих та спортивних 
маиданчиюв, встановити оБСИI'И ІІа рі.( - 370,0 тис. грн., ціЛl,ОВИЙ фОНД. 

4 роздіJl: «Утримання об'сктів БJJагоустрою»: 
п. 4.14. каllітaJlыlйй реМОIІТ, заміна МАФ та інших об'єктів 

благоустрою, збільшити видатки цільового фонду на 40,0 тис. грн. та 
ЧИ1'ати обсяги ІІа рік - 550.0 тис. грн., з них: 500,0 тис. грН. - загальний 
фОIlД, 50,0 тис. 'Рll. - ціШ1l0IJИЙ ФОIlД. 

1.2.3. Програ,на l7ерСl7еl\l17l1вIlО • .'о розвllтку теl7.'1О170стllчаIlНЯ _"іста 
та 817ровад,JlсеЮІЯ ellepL'O JберіL'аlO IIlIХ теХНОЛО~/lI 170 КП 

"БроваРUll1еl7.'10енер~0_"ере.Jlса" ІІа 2008 рік, зменшити видатки ІІа І ОО 1,7 
ТИС. грН. та читати оБСИI'И ІІа рік - 3998,3 тис. грll., бюджет розвитку. 

1.3. ВІІССТІІ зміlllt до Місцсвої програМl1 по управліlllllО освіТІІ: 
1.3. І. «Л4іська nрогра.:...,а дошкільної освіти на 2008-2010 роки:' 
Завдання 4: п. 2. Провсдення капітального ремонту харчоблоків, 

збільшити видатки на 299,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 699,0 тис. 
грll, цільовий фонд. 

1.3.2. «Міська nрогра.ма загальна середня освіта на 2008-20/0 
роки»: 

Завдання 3: п. 8 Каllі"aJlІlІIІИЙ рсмонт вхідних частин та коридорів 
загальноосвітніх шкіл 1-111 ст, -Н~ 3, -Н~ 6, -Н~ 9 та навчально-виробничий 
комбінат, збільшити видатки цільового фонду ІІа 390,0 тис. грн. та 
читати обсяги ІІа рік - 1890,0 тис. грн., з них: 1500,0 тис. грн. -
загалыІйй ФОIIД, 390,0 тис. '-рн. - цільовий фонд. 

1.4. ВІІССТИ зміllll ДО програМl1 по управліlllllО праці та 

соціаЛЬІІОГО заХlfСТУ IlасслеllllЯ: . 
1.4.1. Прогршна соціального захисту пенсіонерів. інвалідів та 

соціального незахищених верств населення: 
Завдання 2: Проводити щомісячну доплату до пенсїі в розмірі 1 ОО 

грн. за рахунок коштів бюджету MiCT~; громаДя~~, які досягли 95-ти 
річного віку; почесним громадяна~ МІста в РОЗМІРІ 5 неопо~аткованих 
мінімумів доходів громадян; ЩОМІСЯЧНУ доплаТ?' Д? пеНСll кожному 
пенсіонеру в розмірі ) 00,00 грН. за рахУНОІ( КОШТІВ МІсцевого бюджету, 
змеНUIИ1'И видаТJ<И ціЛJ,ОВОГО фонду на 1099,0 'ГИС. ~H. 'га :итати обсяги 
ІІа рік _ 9028,4 тис, rpH" з них: 8031,0 тис. грн. - ЦІЛЬОВИИ фонд, 997,4 

тис. грн, - загальний фОНД. 



2. ФіllаllСОВОМУ УllравліНIІІО Броварської міської ради 
профінансувати видатки, 11'ідно "J даним рішснням. 

3. КОІІТРОЛЬ за виконанням даного рішсння покласти на пос~ійну 
комісіJO з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бlOджету, фіllаllсів та цін. 

ВИКОНУlOчий 060IJ'ЯЗКJ1 MiclJKO 

секретар ради 

м. Бровари 

від {)5: /J. ~. 
N!! 911J, $P,f)j> 

І.В. Сапожко 



1І0ДОIIІIП: 

�-ІачальнИІ( управління економіки 

ПОГОДЖСІІО : 

заступник міського голови 

начальник фінаlIСОВОГО управління 

начальник IОРИДИЧНОГО відділу 

1-1.1. Сачснко 

( 
В.В. Руденко 

-....-. ~ff.M. Зеленська 
І ,/ - '"':;) 

С--:=Т І.Г. Лавср 
С--=-

начальннк загального відділу ~~ 1-1.1. Гllатюк 

голова постійної І(омісії з 

питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

БІОджету, фінансів та цін А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСІ)КА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕI(ОIlОМIКИ 

07400. \І Бранар ... ІІ~Л '·ПІ npilla. ,~. тел.! факс(:!94) 6-:!9-60 

г 1 

НоН!!._--- 10 ВИI(ОJlУЮЧОМУ обов'язки . 

г 

Подан ня 

MICI~KOГO голови -
сскрстарю ради 

Сапожку І.В. 

Прошу Вашого дозволу IJI1JlССТИ на розгляд сесії Броварської міської 

ради, ЯI(а відбудеТI~СЯ 05.] 2.2008 року. проеК'г рішення «Про внесення змін та 

доповнень до рішеllНЯ Броварської міської ради від 14.01.2008 N!! 613-32-05 

«Про затвердження Програми соціалыl-економічногоо та культурного 

розвитку міста на 2008 рік". 

Начальник управління еl(Оllоміки 

" 
.' 

L . . 

1-1.1. Саченко 

.... 4':"" ______ _ 
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