
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

rIPO внесення змін та доповнень до рішення Бро оо -, ... . варськОІ 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 раДIІ 
та розглянувши клопотання начальника відділу капітального будівництва, 

начальника управління житлово-комунального господарства, начальника 
управління освіти, начальника управління праці та соціального захllСТУ 
населення, начальника відділу у справах сім»ї та молоді, керуlOЧИСЬ п.22 
ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуlOЧИ 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та 
КУльтурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

. Б .. . коі ради від I.Внести зміни та доповнення до РІшення роварськОІ МІСЬ . 
'13.01.2009 N!! 1002-53-05 "Про затвердження р?,ограми СОЦІально-
еКономічного та культурного розвитку міста на 2009 РІК : 

М· цеВ.IХ програl\l ПО відділу 
1.1. ВнеСТ.1 зміНІI та ДОПОВllеНllИ ДО ІС 

І\'апітальн б· а· ого УДІВНІІЦТВ • конструкції .\lоzісl1lралыll:L 
1.1.1 «ІІрограма по будівництву та ре 

8J~1Il а '008- '009 рокш~: 1Ь загалЬНОАfіського nрuзначення н - -. ці районнОГО значення 
8 З~дання 2: Проектування та P~~OHCT~Y:::J~·~OWToP.ICHa вартість -
~:n. ОЛІмпійська) в м. Бровари КИІВ~ЬКОI497 тис. грн. та ЧlІтаТIІ обсяги на 
.21,9 ТИС. грн., зменшити видатки на _461, 

РІК - 321 ,603 тис. грн., бюджет розвитку. /1' ЖllтлоВОZО ра';ОIlУ 110 2008-
20 1.1.2.« Міська програма 170 будіВНlIцтву 

12 РОЮІ» • •••• «Проектування та 
3 . пній редаКЦll. 

6. аВдання 10: Читати в наСТУ опостачаннЯ ІУ-ГО ЖJіТЛ~~ОГ? 
рУ:ІВНИцтво зовнішніх мереж 10 кВ ~я .еЛ~~'Алlомінієва", "МеталУРГlина 
а ону в м. Бровари київської облаСТІ (ВІД 



ОЙО4?О 



рП (ТЛ)-5), збільшити Видатки На '461 497 
до 557 б - , тис. грн та piJ\-2бб1 , тис. грн., IОДжет розвитку. . читаТJf оБСЯГl1 на 

1.2. ВllеСТl1 зміllll до Місцевої ПРОГ 
.. 'О)ІУІІОЛЬІІОГО господарства: pa~1II 110 упраВЛЇІІІІІО ЖІІТЛОВО-

1.2.1. Програма «VmРllAlаlЩЯ та розвитку об' . 
А'о.11)'1,олыlгоo господарства,' єктІВ .1Iсиl1lЛОВО-

Розділ 2 «Капітальний ремонт житлового фон . 
р' ду». 

завданн~ф: . ekohc-ry>УКЦIЯ внутріШНЬОБУДИНКОВIJХ іЮlсенеРНIJХ мереж 
обладнання, ЛІ ТІВ, ПОКРІвель: ' 

П.П. 2.2 Капітальний ремонт шатрових даХI'в З",ен 
19 ШИТIJ ВllдаТКIJ 

цільового РОНДУ на СУМУ 1 ~ .. o,o тис .. грн. та читати обсяги на рік 420 тис. грll .. 
РОЗДІЛ 3 «БлаГОУСТРIИ «ПОДВІР'я» 
Завд~ння: Капітальний ремонт проїздів, тротуарів, дитячих 

маїrдаНЧИКlв,огородження: 

П.П 3.3. Капітальний ремонт внутрішньо квартальних, міжБУДИНКОВIJХ 
проїздів та тротуарів» збільшити видатки цільового фонду на суму 180,0 ТИС. 
rpH .. та читати обсяги на рік 180,0 тис. грн .. 

Розділ 4 «Утримання об'єктів благоустрою»: 
Завдання: Утримання доріг, санітарна очистка, прибирання територій, 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення, ліквідація підтоплення, 

святкове оформлення міста: 
п. 4.2. Утримання кладовищ, зменшити видатки цільового фонду на 

95.0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 340,0 тис. грн., з них: 200,0 ТІІС. грн. -
цільовий фонд, 140,0 тис. rpH. - загальний фонд. 

о. 4.5. Електроенергія, збільшити видатки цільового фонду на 130,0 
ПІС. грн. та читати обсяги на рік - 580,0 тис. грн., з них: 420,0 тис. грн. -
цільовий фонд, 160,0 тис. rpH. - загальний фонд. . 

о. 4.9. Поховання безрідних, зменшити видатки ЦІЛЬОВОГО фонду на 
60 О • 125 О грн з них: 65,0 Т.ІС. грн. -.' ТИС. грн. та читати обсяги на РІК - ,тис. ., 
IUJJЬовий фонд, 60,0 тис. грн. - загальний фонд. . фонду на 90 О ТИС. 

О 4 11 П' б' ити видатки ЦІЛЬОВОГО , . . . lдтоплення, з ІЛЬШ . 119 О т"С. грн. - ціЛЬОВIІЙ 
Іри. та читати обсяги на рік - 189,0 тис. грн., з них. , 
Фонд. 70,0 тис. rpH. - загальний фонд. . атки цільового фонду на 

о 4 12 Об МАФ зБІЛЬШИТИ вид 49 '" слуговування , н цільовий фонд . 
• 0 ТИС. грн. та читати обсяги на рік - 169,0 тис. гр л;ного господарСТВ8»): 

Розділ 5 «Утримання об'єктів благоУСТРОЮ зе догляд за квіТНJlкаМII, 
З И та кущам .. , . 
авдання' Догляд за деревам щів видалення дерев. 

УпащтуванНR Г~OHiB та квітників, садіння дерев та :;ТИВ~Иr.fИ насадженнями, 
ими та деко".. б рік-

.1:' о. 5.1. Догляд за озелеНIОВальн н та читати о сяги на 
~IJJL11I а 20 О тис. гр . 8 3 с грн -1400 ити видатки цільового фонДУ н : цільовИЙ фонд, S8, ти. . 
за .0 ТИС. грн., з них: 811,7 тис. грн. 
l'anЬИий фонд. 



п 5.6. Утримання громадських 'МІал . . о 'OJ еТІВ, змеНШJ.lТIІ . 
мНдУ на 41, тис. грн. та читати обсяги н . ВllдаТКIІ ЦІЛЬОВого 

N"",с. rpи. - цільовий фонд, 29,0 тис. грн. _ за~алРІК - :3Ф'0 ТIІС. грн., З них: 24,0 
. 6 О ". Ьнии онд 

РОЗДІЛ « ргаН1зац1Я роБІТ по безпеЦІ' д . 
В ОРОЖнього РУХУ»' 

Завдання: становлення дорожніх зна' . 
". КІВ, утримання св' Ф . 

Н8Jlесення дорожньо! РОЗМІТКИ, встаНовлення n оо ІТЛО ОРІВ, 
дорожнього руху:. PIfCTPOIB обмеження 

п. 6.1. Утримання СВІТЛОфорних об'сnів зменш . 
6 9 ' ити ВllдаТКIІ ЦІЛЬОВОГО 

фонду на 1 , тис. грн. та читати обсяги на рік - 275 О тис грн . 181 О 
. .. ф 94 О ' . ., з НIІХ. , 

ПІС. грН. - Цlльовии ОНД, , тис. грн. - загальний фонд. 

п. 6.5. Встановлення дорожніх знаків, зменшити видатки цільового 
фонду на 44,0 тис. грн. та читати обсяги на рік - 55,0 тис. грН., ціЛЬОВIІЙ 
фонд. 

П. 6.8. Утримання та облаштування зупинок, зменшити видатки 
цільового фонду на 32,1 тис. грн. та читати обсяги на рік - 40,0 тис. грн., з 
НІІХ: 7,9 тис. грн. - цільовий фонд, 32,1 тис. грн. - загальний фонд. 

Доповнити програму: 

Розділ 9: « Ліквідація наслідків стихійного лиха»: 
Завдання: Прибрати та розчистити вулиці і при будинкові території від 

повалених дерев: 

п. 9.1. Роботи по прибиранню та розчистці вулиць та при будинкових 
територій міста від повалених дерев, встановити обсяги на рік - 28,89 тис. 
rpH., загальний фонд. 

1.3. Внести зміНІI до Місцевої програМІ! по упраВЛЇІІІІІО освіТII: 
I.З.l. «Міська nрограА"а «Обдарованість» на 2005-2012 РОК": 
Завдання І: Створення системи стимулювання і творчо-обдарованих 

дітей та молоді' 
. ..' чально-виховного комплексу, 

. п. 2 Безкоштовний ПІДВІЗ УЧН1В ДО нав... І ІІІ ст Н!' 5 з 

"'І '" '. .' оо алЬНООСВIТНЬОl ШКОЛИ - .-
Q вазll ІМ. ОЛІйника спеЦlалlзоваНОl заг . .. І ІІІ т "'о , . зоваНОI школи - с. .I'~ 
ПОГЛИбленим вивченням іноземних мов та спеЦl3Лl. ІУмаН·lтарного та 
7 етів СУСП1льно-

з Поглибленим вивченням предм ьиого фонду на 22,0 тис. грн. 
:РJfРОДНИЧОГО профілів, зменшити видаткИ за~~ 8 О тис. грн. _ цільовий фонд, 
I~ ЧИТати обсяги на рік - 156,0 тис. грн., з них. , 

8,0 Тис. грн. - загальний фОНД. 

11 по УправліlllllО праці та І . .. програl\l .4. ВнеСТІI зміНІ. ДО МlсцеВОI 
~оціалы�огоo заХllСТУ населеНІІВ: . РI'в інвалідів та соціально 

1 ту пеНСІоне , 
.4.]. Програма соціального з8Хис 

~~ • ДЛЯ 
ахИщених верств населення:. опомоІУ гpOM8ДR~aM. МІста еби 
Завдання З' Виділяти матеРІальнУ д 'rn1ваинЯ та ІНШІ потр , 

Q01rl\' В на nl~"J грн та 
ІІІ ··!lаЩенlUI житлово-побyrових умо , видатКИ на 12,5 тис. . 
,,",ОМ' б' ьшити ~I lСJIЧна матеріальна допомога, з Іл ьнИЙ фонд; 
traти обсяги на рік _ 62,S тис. грн., загал 
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1.5. ВІІССТІ. ЗI\IЇIIII дО місцевої програ~1ІІ відділу у справах сім'ї та 
•• 

аlолОД1• • 
· 1.5.1. «Програма П1Дтримки молоді на 2008-20 І О РОКІ!»: 

Завдання 5: Прове~ення щорічного pok-фестиваJllО «РОКІТ)) 3 нагоди 
відзначення Дня молоді- зменшити ВI1~аТIП1 на 8,0 тис. ГРН., загалыІІйй фОIlД; 

Завдання 6: Проведення ЩОРІЧНОГО міського феСТIІВалlO ді-джеів 
КоМА» з нагоди дня молоді- зменшити видатки на 4,5 тис. ГРН .. , та ЧlІтати 

« • 35 .ф бсяги на РІК- , тис. грн., загальнии онд. 

о 2. Фінансовому управліннlО Броварської міської ради профінансувати 
ВllдаТКІі, згідно з даним рішенням. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіlO 
3 ПlіТань соціально-економічного та культурного розвитку, бlOджету, 

фінансів та цін. 

J.B. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

виконуюча обов"язки 
начальника управління економіки
заступник начальника 

Уl'!равління економіки 

ПОГОДЖЕНО: • 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Виконуюча обов"язки 
начальника юридичного відділу 

Виконуюча обов"яз~и 
начальника загального відділу 

. 
Голова постійноі комісіі 
з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 

• 

Поліщук Т.Г. 

Руденко В.В. 

.. 
(/ Коврига е.П . 

Баба-Мірзоєва А.В. 

Д .. W4J ШилоЛ.М. 

БулкаА.В. 


	0300
	0301
	0302
	0303
	0304
	0305

