
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про внес~ння ~MiH та доповнень до рішення Броварської 

МІСЬКОІ ради від 13.01.2009 Н!! 1002-53-05 
"П ро затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2009 рік" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради 
та розглянувши клопотання начальника управління житлово-комунального 

господарства, начальника відділу у справах сім"ї та молоді, началЬНИlса 
відділу капітального будівництва, начальника управління освіти, начальника 
відділу фізкультури та спорту, директора спеціального закладу "Броварський 
міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді", 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: 

] .Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської р~и від 
13.01.2009 Н!! 1002-53-05 "Про затвердження !1р,ограми СОЦI8JІЬНО-
економічного та культурного розвитку міста на 2009 РІК: . 

1010 ВнеСТl1 зміни до місцевої програМІ' по упраВЛIННIО ЖІІТЛОВО-

ІСОМУІІВЛЬНОГО господарства: об'єктів житлово-
1.1.1. Програма "Утримання та розвитку 

, " КОмунального господарства : Ф нду'" 
. . .. емоНТ житлового о . 

РОЗДІЛ 2 "КапІТальнии Р .. ша:тnОВИХ дахів" зменшити видатки 
К · нии ремонт '''І"' ' 

Завдання 2.2" аПIТаль . 3897 тис. грн, цільовий фонд. 
Ва 3,0 тис. грн та читати обсяги на РІК , 

Доповнити Програму: . , " 
Розділ З "Благоустрій поДВІР Я: покрИ1Тя дитя~иХ' м~й~анчИКів", 
З 3 6 улаштуванЮІ.. ' :' ": 
авдання ." цільовии фонд. 

Встановити обсяги на рік 3,0 T~C. ГР:;агОУСТРОIO": 
Роздіil4 Утримання об єкта МІ' ста'· зменшитИ видатки на 161,5тис. . " вулиць, 

Завдання 4.1 "утри~а~ЗН~5 3 тис. грн, цільовИЙ фонд. '. І .,.1" ,!~, 
Грв та читати обсяги на РІК - , . ~. І • • І 

!АТ Jip08"'" фyrfIPIUIоltJfJ1 р. S8ar. NI_1NtЮD 
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проект 

Завдання 4.2 Утрим ан ' " . ня кладовищ', збільшити видатки на 3,8 тис. 
грН та читати обсяги на РІК 203,8 тис. грн., цільовий фонд. 

Завдання 4.3 "Сан очистка, вивіз ТПВ та рідких нечистот", збільшити 
видаткИ на 28,0 тис. грн та читати обсяги на рік 364,0 тис.грн., цільовий 
фонд. 

Завдання 4.5. "Електроенергія", зменшити видатки на 88,0 тис. грн. та 
читати обсяги на РІК 332,0 тис. грн., цільовий фонд. 

Завдання 4.8 "Відлов безоглядних тварин", зменшити видатки на 30,0 
тис. грн та читати обсяги на рік 64,0 тис. грн, цільовий фонд. 

Завдання 4.9. "Поховання безрідних", зменшити видатки на 26,3 тис. 
грН та читати обсяги на рік 38,7 тис. грн., цільовий фонд. 

Завдання 4.1 О " Святкове оформлення міста", збільшити видатки на 
74,45 тис. грн. та читати обсяги на рік 256,95 тис. грн., цільовий фонд. 

Доповнити Програму: 

Розділ 4" Утримання об"єктів благоустрою": 
Завдання 4.20 "Охорона кладовища", встановити обсяги на рік 23,4 тис. 

грн., цільовий фонд. 

Завдання 4 .21 "Улаштування водовідведення", встановити обсяги на рік 
24,3 тис. грн., цільовий фонд. 

Розділ 5 "Утримання об"єктів благоустрою зеленого господарства": 
Завдання 5.1 "догляд за озеленювальними та декоративними 

насадженнями", збільшити видатки на 60 тис. грн. та читати обсяги на рік 
901,ітис. грн, цільовий фонд. 

Завдання 5.2. "Прибирання парків, скверів", збільшити видатки на 70,0 
тис. грн. та читати обсяги на рік 337,0 тис. грн., цільовий фонд. 

Завдання 5.4 "Обслуговування фонтану, бювету"~ змен~ видатки на 
8 150 тис грн. та читати обсяги на рік 11,85 тис. ГРН., ЦlЛЬОВИИ фонд. 
, Зав~ання 5.5 "Влаштування клумб та газонів'.', Зб~ІПИТИ видатки на 

30,0 тис. грн. та читати обсяги на рік 90,0 тис. грн., ЦІ~ОВИ,~ фонд. 
Розділ 7 Ремонт дорожнього покритrя вулиць МІста : 
З " 7 1 Капітальний ремонт доріг", зменшити видатки на 61,6 
авдання .." . ий фонд 

тис. грн. та читати обсяги на рік 1628,6 тис.грн., спеЦІ~Н. . 
З 7 2 Поточний ямковий ремонт ДОРІГ , зБІЛЬШИТИ видатки авдання ..,,' . .. ф нд 

на 61,6 тис. грн. та читати обсяги на рік 785,9 тис. грн., спеЦІальнии о . 

. .. ограми по упраВJJінню освіти: 
12 Внести зміни до МlсцеВОI пр. 2008 2010 роки'" 
• • З альна середня ОСВІта на - . 

1.2.1. Програма" аг навчальнИХ приміщень у відповідність до 
Завдання З Приведення стану 

" " санітарно-гігієнічних вимоГ : онту систем опалення, сантехніки та 
п.6: "Проведення капітал~о~~ f;~білЬmити видатки на 19,1 тис. грн та 

водопостачання 30Ш Ngl, ЗО -. ьовий фонд; 
ЧИтати обсяги на рік 155,5 тис. гpH~ ЦІЛ частин та коридорів 30ІО Ngl, 30ІО 

п 8· КапітальниЙ ремонТ ВХІдних та читати обсяги на рік 77,9 тис . 
. . " 19 1 тис. грн 

Не 1 О, зменшити видатки на , 
грн, цільовий фонд. 



проект 

Завдання 4 "Забезпечити умови тепло та енергозбереження в закладах . ". 
оСВІТИ. 

п. 2 "Підготовка систем опалення до опалювального сезону", збільшити 
видатКИ на 12,5 тис. грн та читати обсяги на рік 244,2 тис. грн., загальний 
фонд; 

п.12 "Ремонт груп, сантехніки та водопостачання дошкільних закладів 
освіти збільшити видатки на 2,0 тис. грн та читати обсяги на рік 120,4 тис. 
грн, загальний фонд. 

1.3. ВнеСТl1 зміну до місцевої програМl1 відділу у справах сім"і та 
Itlолоді: 

1.3.1 "Міська програма підтримки молоді на 2008-2010 роки": 
Завдання 3 "Розширення мережі підліткових клубів за місцем 

проживання, зміцнення їх матеріально-технічної бази", зменшити видатки на 
2,5 тис. грн. та читати обсяги на рік 2,5 тис. грн., загальний фонд. 

Завдання 6 "Проведення міського фестивалю ді-джеїв "КОМА" з нагоди 
дня Молоді", зменшити видатки на 3,5 тис. грн., загальний фонд. 

Завдання 7 " Проведення заходів з нагоди відзначення дня студента", 
зменшитИ видатки на 13,0 тис. грн., загальний фонд. 

Завдання 8 "Проведення ДНЯ учнівської та студентської молоді, 
Новорічних та Різдвяних свят", збільшити видатки на 2,5 тис. грн. та читати 
обсяги на рік 7,5 тис. грн., загальний фонд. 

Доповнити Програму: . . .. 
Завдання 9 "Проведення щорічного ф~стивалю "ТВОРЧОСТІ для ДІтеи Та 

молоді з обмеженими можливостями "ПОВІР У себе , встановити обсяги на 
рік 1 О О тис. грн., загальний фонд. ..... й 

l' З 2 ,міська програма соціального захисту ДІтеИ-СИРІТ та ДІте , 
• . ., . . анни на період 2009-2012 роки": 

позбавлених баТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВ нтам виз із числа дітей-сиріт та 
З 3 ,м теріальна допомога студе авдання ,а:. .клування" зменшиТИ видатки на 17,4 тис. 

дітей позбавлених батьКІВСЬКОГО ОІ ' .. Ф нд 
, . 36 6 тис грн загальнии о . 

ГРН. та читати обсяги на РІК, . ., 
. .. n ограми по спеціалы�ому закладу 

1.4. Внести зміНІI до МlсцеВОI. Р ІІХ служб для Ciltl'''Ї, дітей та' 
. ... центр СОЦlальн 

"Броварський МІСЬКИИ 

моподі": . ки сім'''ї на період ДО 2010 року: . 
1.4.1. Міська програма ПlдТ?ИМ.. омоГИ сім'ям, які пер~бу~~ть .. П1Д 
Завдання 1 НаданнЯ матеРlалЬНОl ДОПціальних служб для СІМ""!, ДІтеи та 

" іалізованих со .. Ф COЦl· альним супроводом спец О грн загальНИИ онд. 12 тис.·, 10· 
молоді", зменшитИ видатки H~ = ... v'" молоді на 2008-20 ~оки... амн" 

. ограма ПІДТР1'UУU"'. курсу СОЦlальНОI рекл , 
1.4.2. Міська пр ВаННЯ щорічного кон на рік 0,5 тис. грн., 
Завдання 11 ЗanочаТІ<У та читати обсяги 

" 1 5 тис. грН. 
зменшити видатки на , 
загальний фонд. 
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Завдан~я 12 "Проведення заходів до Всесвітнього дня 
Т1О'ПонопалlННЯМ, наркоманією та Всесвітнього дня боротьби 
зменШИТИ видатки на 1,0 тис. ГРН., загальний фонд. 

проект 

боротьби з 
зі стдом, 

1.5. ВllеСТIІ зміНlf до місцевої програМl1 по відділу фіЗlfЧНОЇ IСУЛЬТУРII 
та спорту. 

1.5.1. ~авftа~ня 2 "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 19,0 тис. грн та читати обсяги на рік 191,0 тис. ГРН., загальний 
фонд. 

1.6. Внести зміни та доповнення до місцеВllХ програ~1 по відділу 
капіталы�огоo будівництва: 

1.6.1. Програма по будівництву IV житлового району на 2008-2010 роки: 
Завдання 1 О: Читати в наступній редакції "Проектування та будівництво 

зовнішніх кабельних мереж 10 кв для електропостачання lV-ro житлового 
району (від ПС "Алюмінієва", "Металургійна" дО РП (ПІ)-5) в м. Бровари 
Київської обл., ІІ черга"). 

1.6.2. Програма по будівництву та реконструкції інженерних мереж: 
Завдання 2 "Осушення території та водовідведень дощових та талих 

вод з 'території підтоплених житлових районів та земель c/r признач~ння з8Х. 
та півд-зах. частини м. Бровари ( І-етап: "Проектуван~ та БУДIВНИЦТ~О 
водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь в. м. Бровари ), 

8 252 тис грн та читати обсяги на РІК ],75 тис.грн., 
зменшити видатки на , . ' 

бюджет розвитку.. трукції магістральних вулиць 
1.6.З.Програма по БУДІВНИЦТВУ та реконс 

загальноміського призначення: нструкцїя внутрішньоквартального 
3 П оектування та реко . 

Завдання "? Б ова и Київської обл.", зБIЛЬШ}JТИ видатки 
проїзду (вул. МалОКИІвська) в М. Р на Рік- 122,99 тис.грн., бюджет розвитку. 
на 39,905 тис. грН. та читати о~сяги Рта еконструкціі загальноосвітніх та 
. 1.6.4. прогр~а по БУД~В~:У и: р . 
дошкільних закладІВ та закладІВ ку тур укція дитячої ШКОЛІІ мистецтв 

Завдання 4 "Проектування та реКО:~рилеГЛОі територіі та шатровим 
по вул. Незалежності, 12-,,6" з 7б~;~О~~~~н. та читати оБСЯПI на рік - 62,78 
дахом зменшити видатки на , . . 

, ... б"єКТІВ СОЦІального 
тис.грн., бюджет розвитку.. ву та реконСТРУКЦll о 

П ама по БУДІВНИЦТ 
1.6.5. рогр б oro проеl\."'1)' та 

гування ро оч 
Призначення: n оектУваннЯ, кори ва и", збілЬШІIТJI BIlДaТКII 

Завдання 5 "р л. кутузова в м. Бро Р бюджет РОЗВIIТІ\."у. 
будівництво кладовища по :lсяги на ріК - 526,65 ТИС:~~авВJ1ЬНОГО басеііну 
На 32,05 тис. грН. та читати аиня та реконсТРУКЦ н та ЧllтаТll оБСИПI 

Завдання 14 ,,проеКТУВти видаТКИ на 4,025 тис. rp • 
. " зменши 

,Л1дер" в м. Бровари , б джет розвиткУ· 
На рік - 112,08 тис.грн., ю 



проект 

Завдання 16 "Проектування та реконструкція басейну "Волна" в 
м.Бровари з облаштуванням огорожі", зменшити видатки на 20,0 тис., 
БІоджет розвитку. 

Завдання 17 "Проектування та реконструкція віЙСЬКІСомату під офісні 
приміщення по вул. Грушевського в м.Бровари", зменшити видатки на 32,05 
тис. грН. та читати обсяги на рік - 274,562 тис.грн., бюджет розвитку. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін. 

Виконуючий обов'язки міського голов 
секретар ради 

м.Бровари 

від J6.11. РІ 
Н!! (~-1Г-~ 



ПОДОИІІЯ: 

виконуюча обов' язки . 
начальника управління еКОНОМlI<И-
застуПНИК наЧ8J1ь~а 
управління екоНОМІКИ 

погоджеllО : 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 
\ 
і 
І •• 

Начальник юридичноro ВІДДШУ 

Виконую~а обов»язки 
начальника загального відділу
головний спеціаліст 

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

бюджету, фінансів та цін 

Т.Г.Поліщук 

В.О.Ана}ХЕІ 

С.П. Коврига 

І.Г. Лавер 

.~ 
Н.Я. ХиЖКlК 

А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. БроваРІІ, вул. Гагаріflа. 15. тел.! факс(294) 6-29-60 

г 

IlаN!!:_----за.------

Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

г 1 Сапожку І.В. 

Подання 

1 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд чергової сесії Броварської 

міської ради проект рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення 

Броварської міської ради від 13.01.2009 N!! 1002-53-05 «Про затвердження 

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

та ,Дро підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м. Бровари за 9 місхців 2009 року" . 

Виконуюча обов' язки 
начальника управління економіки
заступник начальника 

Управління економіки 
Поліщук Т.Г. 
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