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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Про внес~ння .~MiH та .доповнень до рішення Броварської 
ес МІСЬКО1 ради ВІД І 3.05.20 І О Н!! 1518-83-05 
[ПРО затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 20 І О рік" 
(з наступними змінами) 

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

господарства, керуюч~~~" п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядув8НВЯ в УкраІНІ та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
mпань соціanьно-ек~номічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін, Броварська МІська рада 

ВИРІШИЛА: . 
I.Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради від 

13.05.2010 Н!! 1518-83-05 "Про затвердження Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2010 рік": 

1.1. Програма "УТРllманни та РОЗВlfТКУ об'єктів ЖІІТЛОВО
КОl'lунального господарства": збільшити видатки на 5500,0 тис. грН, (в тому 
числі: 4500,0 тис. грН. -загальний фонд та 1000,0 тис. грн. - бюджет 
розвитку), та читати обсяги на рік 16214,9 тис. грн., в тому числі,- загальний 
фонд 9556,1 тис. грн., бюджет розвитку 1200 тис. грн., цільовий фонд 3058,8 
тис. грН., спеціальний фонд-2400 тис. грН. . 

1.2. Програма «Будівництво та реконструкція магістральних вулиць 
загальноміського призначення на 2008-2011 роки», збільшити видатки на 
2012,19 тис. грн.,(бюджет розвитку) та читати обсяги на рік 10015,25 тис. 
грн, в тому числі: цільовий фонд 33,7 тис. грн., бюджет розвитку 9981,55 тис. 
грн. 

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

З. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІЮ 
з питань соціально-економічного та кул ного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін. • 

ВИkОНУЮчий обов 'язки міськог 
cekpeтap ради 
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Начальник управління економіки Т.Г.ГlОдіщук 

погоджеllО : 
j 

Заступник міського голови В. в.руденко 

, Начальник фінансового управління е.П. Коврига 

НаЧ8JIЬНИХ юридичного відділу ~.--. І.Г. Лавер 

НаЧВJIЬНИХ зaraльного відділу _ .. _-:-~ ~:~ -. Н.І.ГнlІТІОК 
. ~ . -

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

бюджету, фінансів та цін 
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