
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвсь r 
ко ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

h;,o внес~ння ~MiH та ~ОПОВllень до рішення Броварської І 
МІСЬКОІ ради ВІД 13.01.2009 Н!! 1002-53-05 

"Про затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2009 рік" 

(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради 
та РОЗГJUlнувши клопотання начальника відділу капітального будівництва та 

начальника відділу культури, керуючись п.22 ст. 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Внести зміни до рішення Броварської MiCЬKO~ ради від 13.~1.2009 Н!! 
1002-53-05 "Про затвердження Програми СОЦlально-еконоt.IІЧНОГО та 

. КУЛьтурного розвитку міста на 2009 рік": 

• Міської програ~1ІІ по будіВІІІІЦТВУ та 
1.1. ВиеСТl1 ЗМІНІІ дО " 2008 2009 РОКІІ". 

реКОllСТРУКЦії об"єктів соціальноГО ПРllЗllачеllllR ІІа б - • 
1 ня коригування ро очого проекту та 

б .. 1.1. завдання 1 "проекту;ан ~ З благоуСТРОЄМ прилеглої території 
УДІВНИцтво адміністративного удин ЦЬКОІО залою на 448 місць по 

та куnьтурно-виставковим компл~ксом з ГЛ:::тки на 630.0 тис.грн.(бюджет 
вул. Гагаріна 18 в м Бровари", зБІЛЬШИТИ в 

,. . _ 1266.6 тис.грн.; 
РОзвитку) та читати: обсяги на рІК игування робочого проекту та 

1.1.2. завдання 4 "Проектування, кор Бровари" зменшити видатки на 
будівництво кладовища по вул.кутузова в .М·БСЯГИ на ;ік - 494.6 тис.грн.; 
500.0 тис.грн. (бюджет розвитку) та ЧI~:ТI~к~нструкціЯ плавального басейну 

1.1.3. завдання 12 "Проектування Б о:ари ", зменшитИ видатки на 100,0 
"Купава" по вул Шевченко, 1 О в М. Р б яги на ріК- 579.7 тис.грн.; 
Тис. грн (бюджет· розвитку) та читати: о с 
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1.1.4. завдаllllЯ 1 ~ ,,) )роектуовння та е . 
Волна" в м.Бровари з облаluтуваllll р КОНСТРУКЦІЯ плавального басейну " ям огоро· .,-

ТІІС.ГРН. (БJОДЖС1' розвитку) та іщтаТl1' об ЖІ : змсншити видатки на ЗО.О 
, . СЯГІІ на РІК - 'О О ТlіС 1.2. ВІІССТІІ 31\111111 до М'" - . .грн. .. ІСЬКОІ npOfpal\ll1 n б ' 

реКОllструкціі' мпгістралыІІхx В ЛІІІ • О УД'ВІІІІЦТВУ та 
2008-2009 POI(II": У , •• ]агалыІ~ш:ькогоo ПРl1311а llСІІІІЯ ІІа 

1.2.1 з~вдання 7 "Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
загалЬНОМІСЬКОГО значення (вул. Київська) о r.1 Бровари (І . б'" .. .. . етап: ВІД о ІЗНОІ 

ДОРОГIi до раиону Розвилка) читати в наступній редакції: "Проектування, 
КОРliгуван~я робочого проекту та реконструкція магістральної вулиці 
загалЬНОМ1СI.КОI"О значення (ІJУЛ. Київська) в м.Бровари (І етап: від об'їзної 
дороги до район)' РОlВИJJКО" та збільшити видатки на J 200.0 тис.грн. (БJOджет 
розвитку).ОБСЯI"И фінансування ІІа рік - 670З.З тис.грн. 

1.3. ДОПОВІІІІТІІ "місы�уy nporpaJ\IY по будіВIІІЩТВУ та РСКОllСТРукціі 
~rariCTpaJlbllllX BYJIIIItb ]аlllлы�оl\lіськогоo ПР.IЗ.lаIIIШIIЯ ІІа 2008-2009 
РОКІІ" IlаСТУПllllМ завдаllllЯI\I: 

) .З.). завдання 1 О ,.ПроектуваНIІЯ та капітальний ремонт магістральної 
вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (від вул.8-го 
березня до вул. Гагаріна) та читати: обсяги фінансування на рік - 1920,0 
тис.грн.(цільовиЙ фонд). 

1.4. ПсредбаЧllТl1 б 10джеТІІ і пр"значеllllЯ на ВllКОllаllllЯ "Міської 
програМIІ по будіВllІІЦТВУ ІУ ЖІІТЛОВОГО раЙОIІУ ІІа 2008-2010 РОКІІ": 

1.4.1. завдання 1 О "Проектування та будівництво зовнішніх ~~ереж .. 1 О кВ 
для електропостачання lV-ro житлового району в м.Бровари КИІВСЬКОІ обл., 
(від ПС "АЛlомінева", "Металургійна" до РП (ТП)-S)", обсяги фінансування 
на рік - 6480,5 ТИС.грll. 

1.5. ВllеСТl1 зміllll до "Міської програl\lll провеДСllІІЯ КУЛЬТУРIIО-
1\18СОВІІХ заходів м.БроваРII ІІа 2007-2009 РОКІІ": . 

1 5 1 3 ІІа про веде 11 ня культурно-мистецьких заХОДІВ у 
• " меJlШИТИ видатки . зз 1 5 

2009 . 48 5 (загальний фонд) та читати обсяги на РІК - , 
роЦ1 на ,ТИС.грн. 

тис2·грн.. . Броварської міськоі ради профінансувати 
. ФІнансовому упраВЛІНН1О 

Видатки, згідно цього рішення. . покласти на постійну комісію з 
З. Контроль за викона~ням цього plweH:ro розвитку, бюджету, фінансів питаllЬ соціально-еКОНОМІЧНОГО та культур 

та цін. 

ВИКОНУJOчий обов'язки місьКО 
сеКретар раДІ І 

м.Бровари 

від J5" f.$;.I~ 
Н!! 1'1'6": ~~-

).8. Сапожко 



ПодаllllЯ: 

l-ІачалlJIІИК управління економіки 

ПО.·О/tЖСIІО : 

заСТУПJlИК міського голови 

начальник фінансового управління 

начальник JOридичного відділу 

~c~ 
Н .. ;..: 
ачалlJIJИК загального ВІДДІЛУ -

l'OJ1OBa Ilостійної комісії з 
питаllЬ соціалbJlо-економічного 
та культурного розвитку, 

БJO~жету, фінансів та цін 

H.l. Саченко 

В.О. Андрєєв 

$ сл. Коврига 
с: '-/ ІГЛ ~ . . авер 

Д. VJ)Jl~ І Н.І. Гнатюк 
/ 

А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400 ,. •• Gpo811PII 8 ... • 
, • уn •• аraршll, lS, тcn) фIlКС(294) 6-29-60 

Від -ІГ, tlG. 1')9 

HaH! _________ 3a~ ____ _ 

г Про розгЛJIД питанНJI 1 

ВИКОRylочому оБОВ"JlЗКИ міського 1 
голови- секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Управління економі ..J ро арської міської ради просить ВКJПOчити до 
розгJJJJДy на сесії міської ради у червні 2009 року ПИТ8IIНJI "Про BHeCeHВJI змін 
та доповнень до рішеНВJI Броварської міської ради від 13.01.2009 N!! 1002-53-05 
,Дро затверджеВНJI Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Бровари на 2009 рік". 

Виконуюча обов"язки начальника 
упрВВЛЇНВJI економіки - заступник 

начальника управлїННJI економіки 

Качанова 
L 5-10-62 

Т.Г.Поліщук 

І 
&pou~~ea.:c." ~ M..!~_. t 

BxtJl!J~Jii .N..tr!.::!}Щ 
.., І!. ". . • . ,- ", І"і 
.,~ ••• і ~ •• e~ _ O~,. 
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