
БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. РАДА кишськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Qpo внес~ння .~MiH та доповнень до рішення Броварської -, 
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 інформаціJO управління економіКIІ Броварської міської ради 
та розглянувши клопотання начальника управління житлово-комунального 

господарства, начальника відділу у справах сім'''ї та молоді, началЬНlІка 
відділу фізкультури та спорту, директора спеціального закладу "Броварський 
міський центр соціальних служб для сім'''ї, дітей та молоді", начальника 
відділу культури, начальника відділу капітального будівництва, начальника 
управління праці та соціИJ1ЬНОГО захисту населення, 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: 

І.Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міськоі р~и від 
1301 2009 1I.ru 100'-53-05 "Про затвердження Програми СОЦlально-
•• .I'~ - • '009 '''. 

економічного та культурного розвитку МІста на - РІК. 

• .'сцевоі програl\llf по управліlllllО ЖlfТЛОВО-
1.1. ВнеСТl1 ЗМІНІІ дО М 

комуllалы�огоo господарства: ку об'єктів житлово-
1.1.1. Програма «Утримання та РОЗВllТ 

комунального господарства: овоГО фонду'" 
Р . 2 к' НИЙ ремоНТ )l(JJТЛ . 
ОЗДІЛ "аПІТаль. .. нт шатрОВИХ дахів", зменшити видатки 

Завдання 2.2 "КаП1ТальниИ рем? 39? 7 ТИС. грН, цільовиїl фОНД. 
на 27,3 тис. грн та читатИ обсягИ H~ ~яl~. -, 

'ОО ПОДВІР . Розділ З ,БлагоуСТР1И" оо ремоНТ внутрішньоквартальних, 
, 3 2 КапітальнИИ 11 О Завдання ." ." більшltТИ В1Ідатки на , тис. грн та 

. .. . та тротуаРІВ , з 
МІжбудинкових ПРОJЗД1В ільоВИЙ фонд. 
Читати обсяги на рік 191 ,О ти~;є:~ ~лагоустрою": о., 

Розділ 4 "утримання об о :'!о.' оо 
3АТ .... 8РОМ .,.."..ZIJ01p.18IL NlJ5INOOO 
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"' Завдання 4.1 О "Святкове оф ПРОСl\ї 
б Ормлення MiC'l" б' ТIIС.грн та ~итати о сяги на рік 182,50 т ~ З IЛ~WIfТlt ВllдаТКIІ на 25,0 

РОЗДІЛ 6 "Організація робіт по б ис. ~H, ЦІЛЬОВJlIІ фонд. 
Завдання 6.5 "ВстаНовлення д:зпеЦІ. ДОРож~~?го руху": 

25,0 тис. грн та читати обсяги на рік Jt~жНlХ знаю~ • ЗМ~НWІІТИ Вllдатки на 
Доповнити Програму: ' тис. грн, ЦlЛЬОВШI фонд. 

Розділ 4 "Утримання об"сктів благоу .. 
З 4 19 СТРОІО : 
авда~ня . "Благоустрій терито ії па . . ,. 

оБСЯГlі на рІК 16 З тис грн ЦІ'ль .. Ф р рюв та сквеРІВ ,встаНОВIІТIІ , . , ОВІЩ ОНД. 

1.2. ВІІССТІІ зміllll до ~liClteBOЇ програl\lll ВІ'",,' • ,~. • _ІЛУ У Сllравах CI~I І та 
І\ІОЛОДІ: 

1.2.1. Програма соціального захисту дітей -Сllріт та дітеП, які 
залишилися без батьківського піклування на 2009-2012 роки: 

Завдання 1 "Виплата матеріальної допомоги випускникам 
загальноосвітніх закладів міста із числа дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування до 18 років", збільшити видатки на 5,0 ТІІС. грн та 
читати обсяги на рік 21,3 тис. грн, загальний фонд. 

Завдання 3 "Матеріальна допомога студентам ВНЗ із числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування", зменшити видатки на 5,0 
тис. грн та читати обсяги на рік 54,0 тис. грн, загальний фонд. 

1.3. ВнеСТl1 зміllll до місцевої програМl1 відділу ФіЗКУЛЬТУРl1 та 

спорту: . 
1.3.1. Програма проведення навчально-тренувальних зБОРІВ та змагань 

на рівні міста, участь міських команд У навчально- тренувальних зборах та 
змаганнях на рівні міста, участь міських команд, зменшити видатки на 50,0 

. "фонд ТИС. грн та читати обсяги на РІК 21 О тис. грн, загальнии . 

• місцевої програМl1 спеціалы�огоo закладу 
1.4. Внести ЗМІНІ. дО . служб для ciJ\I''ї дітеіі та 

"Броварський міСЬКllЙ центр СОЦlаЛЬНllХ ' 
мо ." ЛОДІ : . сім"ї на період до 2010 року: 

1.4.1. Програма ПІДТРИМКИ. оо допомоги сім'ям, які перебуваlОТЬ 
Завдання 1 "Надання MaTepI~bH~~BaH.IX соціальних служб центру 

під соціальним супроводом спеца ал ді" зменшиТИ видатки на 8,0 тис. 
• • ,r.- дітей та моло , 

СОЦІальних служб дЛЯ СІМ 1, Н загалЬНИЙ фонд. 
грн та читати обсяги на рік 12,0 тис. ГР. ' міСЬКIІХ заходів, приурочених 

Ння ЩОРІЧНИХ '''' Завдання 2 Проведе ного насильства ,зменшити " . прОТ.1 гендер 
Всеукраїнській акції ,,16 ДНІВ .. онД 
Видатки на 1,0 тис. грн, заг8J1ьНliИ Ф 'спеціаліЗОВаних формувань центру 

З З функціонування ." зменшити видатки на 5,0 тис. 
авдання ". ,r.' • ей та моЛОДІ , 

соціаль ужб дЛЯ СІМ 1, Д1Т агальний фонд. 
них сл ік З О тис. грн, з . вхоДИ із залученням засобів 

грн та читати обсяги на Р :"но_просвітницьКl.~ ·ДКОВ •• Х матеріалів та 
Завдання 4 "ІнформаЦІЯ женнЯ інформацlftНО-ДОВI 

масової інформації, розпоВСЮД 



~ _ • проскт 

методично І ЛІтератури з меТОIО фо 
підвищення відповідальності бать . РМування культури сімеііних СТОСУІІків, 
НА 3,0 тис. грн, загальний фонд. КІВ за ВlІховання дітеіі", змеНШИТIІ ВllдаТКIІ 

Завдання 5 "Створення та Р03ПОВСІО . оо 
lітань запобігання наси . . дження СОЦlалЬНОI реклаМIІ 3 n льству в СІМ'''І (телев' .- . . 
кована продукція) о г " " 13ШНІ та pOДlonporpat.lII, 

дру , р аНlзаЦIЯ треНІНГІВ та семінарів у загальноосвітніх та 
Вищих навчальних закладах з питан б· . '.' 

• ,r,' ь запо Ігання І ПрОТlіДlІ насильству в 
СІМ І, зменшити видатк~ на 11,5 тис. грн, загалЬНIІЙ фонд. 

1.4.2. Програма ПI~ТРИ~КИ молоді на 2008-2010 РОКІІ: 
Зав~~ння 9 "Ор~аНlзаЦIЯ темаТIІЧНШ; виставок, культурно- МlІстеЦЬКIІХ , 

інформаЦJИНО- ПРОСВІТНИЦЬКИХ заходів, акцій, тощо, які спрямовані на 
попередження негативних ЯВИЩ серед молоді, зменшити видаТКIІ на 1,0 ТІІС. 
грн, загальний фонд. 

Завдання 1 О "Розробка та розповсюдження соціальної реклаМIІ з питань 
пропаганди здорового способу жипя, профілактики негативних проявів у 
молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного жипя, змеНШIІТIІ 

видатки на 2,0 тис. грн, загальний фонд. 
Завдання 1 З "Забезпечення діяльності консультаційного пункту для 

ін'єкційних споживачів наркотиків "Довіра"", зменшити видатки на 2,0 ТІІС. 
грн, загальний фонд. 

1.5. ВнеСТ11 зміни до місцевоі програl\lll відділу КУЛЬ'!"УРІІ: 
1.5.1. Програма проведення культурно-масових захОДІВ М. Бровари ~a 

2007-2008 роки, зменшити видатки на 256,1 тис. грн та читати обсяги на РІК 
75, 4 тис. грн, загальний фонд. 

. .. програМl1 відділу капіталы�огоo 
1.6. Внести зміНl1 до МlсцеВОI 

будіВНlІцтва: . у та реконструкції магістральних 
1 6 · а по БУДІВНИЦТВ . .1. М1ська програм. еннЯ на 2008-2009 роки: 

ВУЛИЦЬ загалЬНОМІСЬКОГО призн~ч ний ремонт магістральної вулиці 
я та каПІТаль . 8 

Завдання 1 О "Проектуванн Київська) в м. Бровари (ВІД вул. -ГО 
загальноміського значення (вул. тки на 800,0 тис. грн та Чllтати 

. ) зменшити вида 
Березня до вул. ГагаР1на,. .. фонд 
обсяги на рік 1120,0 тис. грн, ЦlЛьовии . 

ліllllR праці та соціалы�огоo 
• .. nporpal\lII управ 

1.7 ВнеСТ11 змі.111 до МlсцевОI . . . . . інвалІДІВ та СОЦ1ально 
заХllСТУ населения : ахисТУ пеНСІонеРІВ, 
1.7.1. Програма соціanЬНОГ~с:лення: . . в оплаті за житлово-

незахищених верств н нОК бюдЖету МІста ПIЛ:~ним законодавством", 
Завдання 1 "Надати за pax~ норм' передбачени~ яги на рік 160,0 тис. грн, 
комунальні послуги в МеЖ грн та читатИ о С 
збільшити видатКи на 160,0 тис. 
цільовий фонд. 
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ЗавданнЯ З "Виділяти матеріальну допомогу громадянам міста для 
покращення житnово- побутових умов, на лікування та інші потреБІІ" , 
збіЛЬШИТИ видатки на 60,0 тис. грн та ЧlІтаТIІ оБСЯГIІ на рік 60,0 ТІІС. гр1l, 
цільОВИЙ фонд. . 

Завдання 1 О "ЩОМІсячна доплата до пенсії та державної ДОПОМОГИ в 
розмірі 100 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету", змеНШИТIІ видаТКIІ 
на 2160,5 тис. грн та читати обсяги на рік 12839,5 ТІІС.ГРН, ціЛЬОВIlП фонд. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансуваТIІ 
видатки, згідно з даним рішенням. 

виконуючий обов' язки міськог 
секретар ради 

м.Бровари 

від 15'. І Р. ()~ 
К!! (~/1--rl-()5" 

І.В. Сапожко 



Пода111ІЯ: 

Виконуюча обов'язки . 
начальника управління екОНОМІКИ-

заступник начальника 

управління економіки 

ПОГОДЖСІІО : 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов' язЩі' 

начальника фінансового управління
заступник начальника 

І 

І. 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної комісії з 
питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін 

Т.Г.Поліщук 

В. О.Андрєєв 

/7f' /_-
~ _ Т.О.Сторожук 
~ 

c~ І.Г.Лавер 
Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬК . 
УПРАDЛІ~::ДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

07400. м. &рова If • ЕКОНОМІКИ 
Р • вул. rarapllla. 15. ТМ} фа"С:(294) 6-29-60 

Від ~9, 119. 119 
r 

НаN!. _____ зВ 
'------- ВИКОНУІОЧОМУ обов'язки 

міського голови -
г , секретарю ради 

~;-.J.I' Сапожку І.В. 
f{O 

i'f 09·09 

, 

Прошу Вашого ДОЗВОЛУ винести на розгляд сесії Броварської міської 

ради, вка відбудеться 15.10.2009 року, проект рішення «Про внесення змін та 

доповнень до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 Н!! 1002-53-05 

«Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку міста на 2009 рік". 

Начальник управління економіки Н.І. Саченко 

l J 
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