
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г. І 
Про внес~ння .~MIH та доповнень до рішення Броварської 

МІСЬКОІ ради від] 3.0 1.2009 N!! 1002-53-05 
"П ро затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2009 рік" 
(з наступними змінами) 
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Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради 
та розглянувши клопотання начальника відділу у справах сім 'ї та молоді, 

начальника відділу культури, начальника управління освіти, начальника 
управління праці та соціального захисту населення, директора КП 
«Телестудія «Наше місто», директора Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення, головного редактора газети «Броварська панорама», 

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: 

·1.Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської р~и від 
13.01.2009 Х!! 1002-53-05 "Про за~вердження ~~~грами СОЦІально-
економічного та культурного розвитку МІста на 200? P~K . . .. 

1.1. Внести зміни до місцевої програми по ВІДДІЛУ У справах CIM»I та 

молоді: . 
1.1.1. Програма підтриМКИ МОЛОДІ на 2008-2010 роки:. . ... 
Завдання 9 «Проведення щорічного ф~стивалю ТВОРЧОСТІ для ДІтеи та 

. б можливостями «ПОВІР у себе», зменшити видатки на 
МОЛОДІ з о меженими .... Ф 
3 1 бсяги на рік 6,9 тис. грн., загальнии онд. 
, тис грн та читати о ... . '" б . . ального захисту ДІтеИ-СИРІТ та ДІтеи, П03 авлених 

1.1.2. програма СОЦІ . 2009-?0 1 ? років: 
б' . анНЯ на пеРІОД - - . 
атьК1ВСЬКОГО ПІКЛУВ . га студентам ВИЗ із числа дітей-сиріт 

Зав ання З «МатеРІальна допомо . 
. .. Д батьківського піклування», зБІЛЬШИТИ видатки на 4,0 

та ДІтеи, позбавлених. . 40 6 ТИС грн. загальний фонд. 
тис тати обсяги на РІК, · , . грн. та чи • . ої програМl1 по Вllконавчому комітету 

1.2. ВнеСТl1 ЗМІНІІ дО Мlсцев 
Броварсы�оїї міської раДII: :::. ~:.~t (: ~: 

ЗАТ,$p088pfМ8 Ор""""ltЮ7р. З.м. НІ S5ВНIЮD 
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~.:2. ~ .Про~ама діяльності та фінансової підтримки Броварської 
редаКЦl1 Мlськраионного радіомовлення на 2009 рік: 

Завд~ння: «ВИКОРИСТОВУІОЧИ різноманітні жанри, повідомляти 
слухацьКІЙ аудиторії про життя міста та району», збільшити видатки на 6,2 
тис.грн. та читати обсяги на рік 206,2 тис. грн., загальний фонд. 

1.2.2. Програма діяльності та фінансової підтримки редакції газети 
«Броварська панорама»: 

Завдання: «Всебічне інформування громадськості м. Бровари про 
головні події суспільно-політичного життя, висвітлення ключових рішень 
органів міської влади та її безпосередній вплив на позитивні зрушення у 
соціально-економічного розвитку міста», збільшити видатки на 46,0 тис. грн. 
та читати обсяги на рік 386,0 тис. грн., загальний фонд. 

1.2.3. Програма діяльності та фінансової підтримки КП Броварської 
міської ради «Телестудія «Наше місто» у 2009 році: 

Завдання: «Використовуючи різноманітні форми подачі відео 
матеріалу- сюжети, репортажі, телерозповіді, бесіди, інтерв»ю, телеверсії 
різних подій на основі принципів свободи слова, дотримання права жителів 
міста Бровари на отримання повної та достовірної інформації, повідомляти 
глядацькі й аудиторії про життя міста, надавати можливості для вільного 
обговорення суспільно-значимих питань», збільшити видатки на 40,2 тис. 
грн. та читати обсяги на рік 340,2 тис. грн., загальний фонд. 

1.3. Внести зміНl1 до місцевої програми по відділу КУЛЬТУРII: 
1.3.1. Програма проведення культурно-масових заходів М. Бровари, 

збільшити видатки на 55,0 тис. грн. та читати обсяги на рік 130,436 тис. грн., 
загальний фонд. 

1.4. ВнеСТl1 зміни до місцевої програМl1 по управліННIО освіТII: 
1.4.1. Програма «Загальна середня освіта на 2008-20 І О р.р.»: 
Завдання 3 «Приведення стану навчальних приміщень у відповідність 

до санітарно-гігієнічних вимог»: 
п. 6 «Проведення капітального pe~OHTY систем опалення, сантехніки 

та водопостачання зоm N!! 1, зоm N!! 1 О», зменшити видатки на 0,6 тис. грн. 
та читати обсяги на рік 154,9 тис. грн., цільовий фонд. 

п. 8 «Капітальний ремонт вхідних частин та коридорів зоm N!! 1, 
зоm N!! 1 О», зменшити видатки на 0,2 тис. грн. та читати обсяги на рік 77,7 

тис. грн., цільовий фонд. . .. 
1.5. Внести зміни до МlсцеВОI програМl1 по управліННIО праці та 

соціального заХІІСТУ населен~я: . . . 
1.5.1. програма СОЦІального захисту пеНСІОнеРІВ, ІнвалІДІВ та 

соціально-незахищених верств насел~ння: .. . 
Завдання 3 «Виділення матеРlалЬНОI ~опомоги громадянам МІста для 

. ЦІ·ально побутових потреб та ЛІкування», зменшити видатки на 
ВИРІшення со -. .. ф 
О 5 а читати обсяги на РІК 62,0 тис. грн., загальнии онд. , тис. грн. т б.. 

Завдання 8 «Забезпечення малоза ~зпечених самІТНИХ громадян МІста, 
. бують безкоштовними оБІдами», зменшити видатки на 20,0 

ЯКІ цього потре '. .. ф 
ти обсяги на РІК 125,3 тис. грн., загальнии анд. 

тис. грн. та чита 



. З~вдання 9 «Виплата компенсації фізичним особам, які HaдaIO~Ь 
СОЦІалЬНІ послуги», зменшити видатки на 7,0 тис. грн. та читати обсяги на РІК 
147,7 тис. ГРН., загальний фонд . . 

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

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

Виконуючий обов'язки міського 
секретар ради 

~I (:(~.,. ,lao~ 
tV: (,d~/-;6- ц-

І.В. Сапожко 



ПОД81111S1 : 

ВИКОНУJOча обов'язки . 
начальника управління екоНОМІКИ-

заступник начальника 

управління економіки 

Погоджено: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загаль.ного відділу 

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

бюджету, фінансів та цін 

Т.Г.Поліщук 

В.О.Андрєєв 

с.п. Коврига 

, .c:~ 

~\------ / c3h І.Г. Лазер 

.-----~ 
-~. __ .---~ Н.І.Гнатюк 

--""'" "sr_ 

А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІ 
СЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

07400 ., ~ УПРАВЛІННЯ ЕІ(ОНОМІКИ 
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Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

------
г 
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олу винести на розгляд позачергової сесії 

Броварської м ської ради п ект 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" 

Виконуюча обов'язки 
начальника управління економіки-
заступник начальника 

управління економіки 
Поліщук Т.Г. 
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