
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про в~е~еННЯ .. ЗМін та доповнень до рішення І 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від І 3.05.201 О Н!! 1518-83-05 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2010 рік" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформаці1О управління економіки Броварської міської ради 
та розглянувши клопотання начальника відділу капітального будівництва, 

управління житлово-комунального господарства та управління економіки, 
керу1ОЧИСЬ п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, б1Оджету, фінансів та цін, Броварська . 
МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 Н!! 1518-83-05 ~'Про затвердження Прогр~ми соціально
економічного та культурного розвитку міста ~a 20 І О рік": 

І.І.Доповнити перелік фінансування МІсцевих програм У м.Бровари в 
2010 році: . . . '" 

І 1 1 П ення інвестицій та полшшення ІнвестиЦ1ИНОГО . . . рограма зanуч б 
. Б 2009 'О 1I роки та читати: всього о сяги 

КJI1Maтy у м. ровари на -- ... ф 17 О 
Ф. . 17 О тис грн в тому ЧИСЛІ: загальнии онд- , 
Інансування на рІК - , .', 

тис.грн., (управління економіКИ).; о ам по відділу капітального 
І.2.Внести зміни до МІсцевих пр гр 

будівництва: . реконструкція магістральних вулиць 
І.2.1.Програма «БУДІВНИЦТВО ,:8-?0 11 роки»- збільшити видатки на 

загальноміського призначення на .- - ання на рік - 10284,867 тис.грн., в 
269,617 тис.грн. та читати обсяги ф1Нансу~озвитку та 33,70 тис.грн.-цільовиЙ 
Тому числі - 10251,167 тис.грн.- бlоджет 
фонд; еконструкції об»єктів соціального 

1.2.2.«Програма по будівництв~. та ~ити видаТКІ'1 на 0,002 тис.грн. та 
ПРизначення на 2008-2011 роки»-. з ~ль 2761,502 тис.грн., в тому числі -
Читати обсяги фінансування на РІК ЗО? 9 тис.грн.-цільовиЙ фонд; 
2458,602 тис.грн.-бюджет РОЗ~"'ТКУт: ІУ:ГО житлового району м.Бровари на 

1.2.3.«Програма по БУДІВНИЦ У ?68 619 тис.грн. та читати' обсяги 
20 идатки на - , 08-2011 роки» _ зменшиТИ в 
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фінансування на рік -
бlоджет розвитку. 

2 
IІРОСl\ї 

493 1,181 ТI1С.ГРН., в тому Чllслі - 4931,181 тис.грн.-
I.З.Внести зміни до Місцевих Програм . 

по управлІННЮ житловокомунального господарства: 

I.З.l. «Міська Програма УТримання та розвитку об"сктів житлово
комунального господарст~а» збільшити Вllдатки на 48.0 ТІІС.ГРН. (спеціальниіі 
фонд) та читати обсяги фІнансування на рік - 16262,9 тис.грн., в тому числі 
- 2448,0 тис.грн.- спеціальний фонд; 

I.З.2. «Програма охорони навколишнього природного середовища» 
збільшити видатки на 25,606 тис. грн. (спеціальний фонд) та читати обсяги 
фінансування на рік 125,606 тис. грн. - спеціальний фонд. 

1.4. Внести зміни до Місцевих програм по відділу у справах сіJlvШЇ та 
молоді: 

1.4.1. «Міська програма підтримки молоді на 2008-20 І О роки» 
зменшити видатки на 0,5 тис.грн (загальний фонд) та читати обсяги 
фінансування на рік-17, 7 тис. грн., загальний фонд. 

1.5. Внести зміни до місцевих програм управління праці та соціального 
захисту населення: 

1.5.1. Програма «3 турботою про кожного» збільшити видатки на 0,5 
тис. грн. та читати обсяги фінансування на рік-7456,027 тис.грн., в тому числі 
1348, і тис. грн.-загальниЙ фонд, 6107,327 тис. грн.-цільовиЙ фонд. 

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

з. Контроль за виконанНЯМ цього рішення покласти на ПОСТІИНУ КОМІСІЮ 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін. 

Виконуючий обов'язки міського 
секретар ради 

- I.В.Сапожко 



Пода111ІЯ: 

Начальник управління економіки Т.Г. Поліщук 

ПогоджеllО : 

Заступник міського голови В. о. Андрєєв 

Начальник фінансового Управління __ ----:::~-· ~ с.п. Коврига 
Начальник JОРИДИЧНОГО відділу 

( .. -,', .. ,,
( . . . 

Начальник зaranьноro відділу ~-\-::-_~ 

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

бlОдЖету, фінансів та цін 

І.Г. Лавер 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВСЬКОі ОБЛАСn 
YDРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. Бровар .. , вул. rarapiHD, І '. тcn.! факс(294) 6-29-60 
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Виконyrочому обов'язки 
міського голови -

г 
" J) секретарю ради 
~ Сапожху І.В. 

~' 
одап пя 

е и на розгmlД чергової сесії Броварської 

мiC~l(oi ради проекти рішень ро внесення змін і доповнень 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" 

та ссІІро внесеШUI змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 

29.12.2005 Н!! 871-41-04 «Про затвердження нової редакції <<Положення про 

ynpaвniнвJI економіки». 

НаЧВJIЬиик управління економіки Т.Г.Поліщух 
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