
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІВСЬКОЇ ОБЛАСП 

РІШЕННЯ 

[п . . . l 
ро внесення. ЗМ1Н дО додаТК1В 1,2,3,4 до р1шення 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року 

N!! 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" 
(з наступними змінами) 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.52 Бюджетного кодексу України та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 

рада 

. 
ВИР1ПІИЛа: 

I.В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
бюджету міста на 2005 рік здійснити перерозподіл: 

1.1. управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
, міської ради: 

1.1.1. в межах загального обсягу бюджетних призначень по КФК 
250404 "hппi видатки " зменшити поточні видатки на суму 10,0 тис.грн., · . .. . . . 
направивши 1х на кamТ8JlЬШ видатки; 

1.1.2. на викон8ВIIJl рimеИИJI виконкому Броварської міської ради від 
29.04.2005 N!!154 "Про виділеИИJI коштів з резервного фонду" збїльmити 

· ,видатки по КФК 100203 ''Благоустрій'міста'' на суму 12,0 тис.грн. та по 
;, КФК 100102 "Капітальний ремонт житловох:о фонду" на суму 15,0 тис.грн., 
:',' зменшивши при цьому видатки виконкому Броварської міської' ради по 
.; '~ФК 250102 "Резервний фонд',' на суму 27,0 тис.грн.; , 
· . -. 
, ' 1.2. управлінню освіти Броварської міської р'ади: 
,', ':, 1.2.1. по КФК 010116' "Органи місцевого самоврядування" 
:~:: зменшити капітальні видатки на, суму 20,0 тис.грн.; 
~::t / 1.2.2.по КФК 070101, "Дитячі садки" зменшити бюджетні 
~~і~ііРизначеНИJI по КВК 1161 "Оплата теплопостачання" на суму 37,0 
~5ЧИс.грн збільшивши поточні видатки на суму 5,1 тис.грн.;, 
-il'~ \... ., • " ., • ., і \ 

6.~:"f' 1 2 3 по КФК 070701 "КуРСОВ1 заходи змеиmити потqЧИ1'видатки на 
~f.~:- ... о , оо " • ' 

fЩ.k~УМУ 2,3 тис.грн.; 
:~.~oa;". 
~~t':·· 
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1.2.4.по КФК.070201 "Школи" збільшити асигнування на суму 36,8 
тис.грн., в тому ЧИСЛІ на енергоносії 25,0 тис.грн., інші поточні видатки на 11,8 
тис.грн.; 

1.2.5.по КФК 070401 "Позашкільні заклади освіти" збільшити видатки 
на суму 13,4 тис.грн., в тому числі на енергоносії 12,0 тис.грн., інші поточні 
видаТIСИ 1,4 тис.грн.; 

1.2.6.по КФК 070802 "Методична робота" збільшити поточні видатки на 
суму 4,0 тис.грн.; 

1.3.виконкому Броварсы�оїї місы�оїї ради: 
1.3.1.по КФК 250404 "Інші видатки" зменшити видаТIСИ на суму 8,5 

тис.грн.; 

1.3.2.по КФК 061007"Інші правоохоронні заклади" зменшити видатки на 
суму 24,8 тис.грн.; 

1.4. фінансовому управліННIО Броварської міської ради встановити 
і видаТIСИ по КФК 250344"Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на ВИIСОНания програм соціально-еlсономічного та культурного розвитку 
регіонів" H~ суму 33,3 тис.грн.; 

1.5.СЛУ)lсбі У справах неповнолітніх Броварської міської ради. по КФК 
250404 "Інші видатки"зменшити поточні видатки на суму 7 ,2 тис.грн., 
направивши їх на капітальні видаТІСИ; 

. . 
l.б.управлінню освіти Броварсы�оїї міської ради зменшити видатки по 

КФК 070000 "Освіта" на загальну суму 16,7 тис.грн., в тому числі: КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 12,2 тис.грн., КВК 1120 "Нарахування на заробітну 
ЩІату" на суму 4,5 тис.грн., збільшивши при цьому поточні видаТIСИ виконкому 
Броварсы�оїї міської ради по КФІ( О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" 

.:' на суму 1 б,7 тис.грн . . ... 
•• '1 • 

• :. :.:. ~~ .:. І 1.7. управлінню комуналыііi ПJlасноті Броварської місы�оїї ради зменшити 
.::.·~идаТJСИ ПО КФК 250404 "Інші видатки" на загальну суму 150,0 
,:.:.'тис.гри.,.збільшивІПИ при цьому видаТIСИ управлінню ЖИТЛОВО-IСОМУНального 
~ ·.:,.Г~СПодоротва Броварської місы�оіi роди по КФК 100203 "Благоустрій міст" на 
:',:\руму: 1 SO,O тис.грн . . , , 
.,. ;.;. t 

;~~~J.:~'~:::~.'!j: 2. Виести зміни до спеціалrJИОГО фонду БІОДЖету міста: ;:; .... ',0_· . 
;~j{.~K\: '. ',:' 2. J. збільшити доходну ЧОС'l'ИIІУ спеціального фонду бl0джету міста на 
~jaranLIIY суму 350,0 тис.грн., D тому LJиcnі: 
~~1~~.:;;~:', 2.1.1.по КФК 330 1 O~OO "І·ІОДХОД)1(ення від ПРОДШІСУ зеМJlі" 110 суму 350,0 
l-!j,!~~.rрlІ.; 
_1~~~~1:.2.2. збільшити видаТІСОВУ ЧОО'l'ИIІУ спеціального фонду бl0ДЖОТУ міста по 

oJ~I(f~lSOI01 "І(апітальні ВИДnТJСН" IІn загальну суму 350,0 '1'110.1"рll., в тому 
тr~ііИ о' " 

~~~ф. 



-.;)-

2.2.1. управлінmo житлово-комунального господарства Броварської 
. МЇ:~ЬKOЇ ради зменшити видатки на загальну суму 40,0 тис.грн., З них: 
.' 2.2.1.1. встановити видатки на реконструкцію вбудованих бойлерних в 
ЖИТЛОВИХ будинках комунальної власності у сумі 10,0 тис.грн.; 

2.2.1.2. вилучити видатки по об'єкту "Реконструкція приміщення 
управління комунальної власності" у сумі 50, тис.грн.; 

2.2.2. виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 220,0 тис.грн, з них: 

2.2.2.1. встановити видатки по КФК 150101 "Капітальні видатки" по 
. : об'єкту "Реконструкція приміщення управління комунальної власності" у сумі 
: 70, тис.грн. 

2.2.2.1.встановити видатки на проектування та будівництво артезіанської 
свердловини бюветного типу в районі парку "Приозерний" у сумі 1 0,0 тис.грн.; 

. 2.2.2:2. встановити видатки на реконструкцію діючого відділу реєстрації 
актів цивільного стану по вул.Шевченка, 2 у сумі 40,0 тис.грн.; 

, і : о • о 2.2.2.3~ збільшити видатки на дольову участь у будівництві церкви Петра 
; і Павла у суМі 50,0 тис.грн.; 

2.2.2.4. збільшити видатки на дольову участь у будівництві церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці у сумі 50,0 тис.грн.; 

2.2.3. управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну СУМУ 170,0 тИс.грн., з них: 

:. 2.2.3.1. на реконструкцію приміщення управління освіти на суму 80,0 
" . !. 
тис.грн.; 

. . 2.2.3.2. на реконструкцію ЗalCJIадів освіти на суму 20,0 тис.грн.; 
2.2.3.3. на будівництво мінікотельні в ЗОШ Н!! 3 на суму 70,0 тис.грн. 

3. В межах загального обсягу бlОДЖетних призначень спеціального 
. .' фонду бюджету міста по КФК 150101 "Капітальні видатки" управлінmo . . . . ~ ... . 
::житлово-комунального господарства зменшити видатки по peKoHcТPYКЦll дорІГ 

.- і тротуарів на суму 250,0 тис:грн., направивши їх на утеплення стін )ІСИТЛОВОГО 
будинку ПО ВУЛ. Черняхівського, 23-а (програма "Фасад"). 

~"'.'"'' '.' . . . . :'. . ... 

В.О.АнтонеНl(О 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. Бровари, вул. Гагаріиа,15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~~ ________ ~~Ng ______ ~r 

О 
ва N!! _____ -----:Biд 

иропозИЦІі 
ДО рішення Броварської міської ради від 26.05.2005 року 

"Про внесення змін до додатків 1,2,3,4 до рішення 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року 
Ng 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" 

( з наступними змінами) 

1 

Розглянувши пропозиції бюджетних установ, виконком Броварської 
місько! ради 

пропонує: 

I:В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
бюджету міста на 2005 рік здійснити перерозподіл: 

1.1.' управлівш0 житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради: 

. '1.1.1. в межах загального обсягу бюджетних призначень по КФК 250404 
"Iвmi виДатки" зменшити поточні видатки на суму 1 0,0 тис.грн., направивши їх 
на капітальні видатки; 

" 1.1.2. на виконання рішення виконкому Броварської міської ради від 
29.04.2005 Ng154 ''Про виділення коштів з резервного фонду" збільшити видатки 
по КФК 100203 "Благоустрій міста" на суму 12,0 тис.грн. 'та по КФК 100102 
~~тальвий ремонт житлового фонду" на суму 15,0 тис.грн., зменшивши при 

, цьому видатки виконкому Броварської міської ради по КФК 250102 "Резервний 
: фонД" на суму 27,0 тис.грн.; 
. . ': . · 

• 

::'.. .' '1.2. управлінню освітИ Броварської міської ради: 
. ::~; .~:.' 1.2.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" зменшити 
::.~тальіП:видатки на суму 20,0 тис.гр~.;' : · 
1:'.:{;,~t;. ~·:1·.2.2.по КФК 070101 "Дитячі садки" зме~ти БЮД>lсетні призначення 
:',:~OiioO~ І<ЕК 1161"Оплата теплопостачання" на суму 37,0 тис.грН.,· збільшивши 
':~:~Ц~J;~~,видатки на суму 5,1 тис.грн.;· , " О" , .. 
, . ~:~t~·,Оl·I':2.з~по КФК 070701 "Курсові заходи" зменшити поточні видатки на суму 

~' ... / • а - • \ • 
_~~.rpH.; 

. I.:'~~~'~" ~2.4.по КФК 070201 "Школи" збільшити асигнуваннЯ на суму 36,8 
-. __ .......... -о ~TOМY числі ,на енергоносії. 25,0 тис.грн.; i~ поточні видатки на 11,8 

• • • • • .' І 
" , о _ , . 

:-..~:..~ .. ,:.~.-.!.&.ILU КФК 070401 '''ПозаШкільні 'заіслаД~ освіти"· зб~ІПИТИ 'видатКи на 
; тис.грн., в тому' і числі іна, eHepГ~Hociї 12,0 тис.грн., інші поточні 

~r~~I~~4 . · "",", " І • 

" , ., 
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1.2.6.по КФК 070802 "Методична робота" збільшити поточні видатки на 
суму 4,0 ТИС.ГРН.; 

, 1.3.виконкому Броварської міської ради : 
1.3.1.по КФК 250404 "Інші видатки" зменшити видатки на суму 8,5 

ТИС·ГРН.; 

1.3.2.по КФК Обl007"Інші правоохоронні заклади" зменшити видатки на 
суму 24,8 тис.грн.; 

1.4. фінансовому управлінню Броварської міської ради встановити 
видатки по КФК 250344"Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів" на суму 33,3 тис.грн.; 

1.5.службі у справах неповнолітніх Броварської міської ради. по КФК 
250404 "Інші видатки"зменшити поточні видатки ва суму 7,2 тис.грн., 
направивши їх ва капітальні видатки; 

1.6.упрaвлimпo освіти Броварської міської ради зменшити видатки по 
КФК 070000 "Освіта" на загальну суму 16,7 тис.грн., в тому числі: КВК 1111 
"Заробітна, плата" на суму 12,2 тис.грн., КВК 1120 "Нарахувавня на заробітну 
плату" на суму 4,5 тис.грн., збільшивши при цьому поточні видатки виконкому 
Броварської міської ради по КФК 01011 б "Органи місцевого самоврядування" на 
суму 16,7 тис.грн. 

, ' 1.7. упрaвлimпo комунальної власноті Броварської міської ради зменmити 
вИдатки по КФК 250404 "Інші видатки" на загальну суму 150,0 
'~с.грн.,.збільПІИВШИ при цьому видатки управлінню житлово-комунального 
,господарства Броварської міської ради по КФК 100203 "Благоустрій міст" на 
суму 150,0 тис.грн. 

, , ' 
, " 

. ~ 2. Внести зміни до спеціального фонду бюджету міста: 
; " ',2.1. збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста на 
:'~агальну суму 350,0 тис.грн., в тому числі: 

:'::'., ' . , 2.1.1.по КФК 33010000 "Надходження від продажу землі" на суму 350,0 
:.:' тис.Грн.;; .. . .. 
. ? .... .;; . 

\';;I~ ',~;~: ': 2.2. збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста по 
'КФК 150101 "Капітальні видатки" на загальну суму 350,0 тис.грн., в тому числі: 
. -- :~~ ,: ·,~2.2.1. управлінню житлово-комунального господарства Броварської 

;:!~~""""DI\,' ... ".1 ради зменшити видатки на загальну суму 40,0 тис.грн., З них: 
:':2;2.1.1. встановити видатки на реконструкцію вбудованих бойлерних в 

~-;~~ПО-"І'ІIIJ' [х будинках комунальної власності у сумі 1 0,0 тис.грн.; 
1I-:--~f!f,"".,~.1.2. вилучити видатки по об'єкту "Реконструкція приміщенWI 

~mр'lІ!iJIjllНЯ комунальної власності" у сумі 50, тис.грн.; 
,,,,,. ___ .2. виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на загальну 

~,::"oI".'l •. 'I'.ї_,_~ •. ~ тис.грн, З них: 
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2.2.2.1. встановити видатки по КФК 1501 О 1 "Капітальні видатки" по 
об'єкту "Реконструкція приміщеиия управліиия комунальної власності" у сумі 
70, тис.грн. 

2.2.2.1.встановити видатки на проектування та будівництво артезіанської 
свердловини бюветиого типу в районі парку "Приозерний" у сумі 1 0,0 тис.грн.; 

2.2.2.2. встановити видатки на реконструкцію діючого відділу реєстрації 
актів цивільного стану по вул.Шевченка, 2 у сумі 40,0 тис.грн.; 

2.2.2.3. збільшити видатки на дольову участь у будівництві церкви Петра і 
Павла у сумі 50,0 тис.грн.; 

2.2.2.4. збільшити видатки на дольову участь у будівництві церкви 
Покрови Пресвятої Богородиці у сумі 50,0 тис.грн.; 

2.2.3. управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 170,0 тис.грн., з них: 

2.2.3.1. на реконструкцію приміщення управліННJI освіти на суму 80,0 
тис.грн.; 

2.2.3.2. на реконструкцію закладів освіти на суму 20,0 тис.грн.; 
2.2.3.3. на будівництво мінікотельні в ЗОШ N!! З на суму 70,0 тис.грн. 

3. В межах загального обсягу бюджетних призначень спеціального 
фонду бюджету міста по КФК 150101 "Капітальні видатки" управлінню 
житлово-комунального господарства зменшити видатки по реконструкції доріг і 
Тротуарів на суму 250,0 тис.грн., направивши їх на утеплеННJI стін житлового 

. будинку по вул. Черняхівського, 2З-а (програма "Фасад") . 
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КФК 

_ 1 

150101 
. 

. 

. 

ПерeJJiк об'єктів, видатки на які будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвиТку у 2005 році 

Назв~ головного РОЗПОРJJДНИКа Всього , 
, . 

Вщсоток видатків на , 
копrnв 

Загальний 
Об'єп завершеності -

обсиг 
завершеНWI . . . , - будівНИЦІва будівиицrва , фінансуванн , 
об'єкта на на початок 

, . JI 
- бюджетного М8Йбyrні , '. . . ,-

року РОКИ .. 
-' % , . -- шс.грн. ШС.Ірн. . . ,- . - . 

- '. 2 3 4 5 - . -, , 

- " о. , . 

ВиконавЧий комітет Броварськоі міськоі ради 17253,4 17,1 15507,4 
.. -

РеконструкЦія Mdдaнy на перетині бульвару 
Незалежвоcri та вуmщі Гагаріна (ІП черга) 1716,S 11,7 1515,4 
Будівн",~[Во адмінбудинку (І черга) 7352,6 19,1 5946,1 
Проепув8ВIUI та будіввицnsо артезіанських . .. 
свердповlІИ бювemоro mп:y по: 

бул.незалежноcri 577,1 4,7 549,8 
.. вул.Грушевського 27,0 22,2 21,0 

в районі парку "Приозервий" 10,0 10,0 
--~ 

ут.ч. на 

Всього погашення 

• заборгова-видаТКІВ . 
на ноСТІ, що 

поточвпіі yrворилаСJI 

рік на початок 

року 

тис.грн. шс.грн . 
6 7 

3571,5 0,0 

1066,5 
1444,0 

300,0 
21,0 
10,0 

- -

, 

І 
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, . 

'. 

lJоДій:ііОВУ.іІ.КИївсЬКііі~~":·: ~: : .' .: . 
Будшitицrво Юl8ДовиЩа іІо Вул.КyryзОва 
. . . . 

Дольова уЧасть у будівництві церкви Петра і Павла 

Дольова участь у будівництві церкви Покрови 

ПресвJlТОЇ Б'огородиці 
Проепуваввя полив ального водопроводу парку 

"Перемога" 

Робочий проек будівництва споруд ДЛJI збираввя та 

викориcтaвmI вод поверхневого (дощового) стоку 

по.вул.КиівсьЮй (1 етап) 

Робочий проек Реконструкції магістральної вулиці .. 
раіоввого значения (вул.Возз'єднаввя) в м.Бровари 

Дольва участь у реконструкції ізОЛJlТора 

niмчасового yrpимаввя мв ГУ МВС України 

Проектні роботи по будівництву пам'Я'l'НИКа вошам 

Афгавіставу 

Реконструкція приміщения управліввя комунальної 

власності 

Реконструкція діючого відділу реєстрації актів 

цивільного стану по вул.Шевченка,2 
Реконcnpyкція парку їм. Т.Г.Шевченка 

Реконструкція озера в парку "Перемога" 

1 . 
120,0 8,3 110,0 106,0 

. 

6645,0 2 6562,0 40,0 

100,0 . 100,0 100,0 

100,0 100,0 100,0 

60,0 60,0 60,0 

185,1 185,1 50,0 

114,0 114,0 40,0 

60,0 60,0 60,0 

10,0 10,0 10,0 

70,0 70,0 70,0 

40,0 40,0 40,0 
40,0 40,0 40,0 
26,1 46,4 14,0 14,0 
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~ ;JI~Ol'Ql~( Відділ 'з" і3nВОі.культури та спорТу • с ...... " ..... ' о 
, F~'!~·,," /.' ~t';;'·~ .. .. • • ... :.. ... 
: . :~.~'.;{;S!~:.:~:;. РеКОВС1рУ.ІЩ1JI залу боксу дюсm 

" PeKOBc1p)rкцїJI шахового кп:уба '. 
PeKOBC1pYКЦЇJI плавального басейну "Купава" 

~ 

150101 IУПРВВJIівви освіти 

PeKOB~ дахів в закладах освіти 
РеконС1рУКЦія приміщень закладів освіти 

Реконетрущія приміщеllllJl управШIIIIJI освіти 

Реконструкція фасаду 30Ш N!! 9 
Програма розвитку :reплозабезпечеllllJl міста та 

впр~вадже~ енергозберігаючих технологій 
ПРО~Im!і роботи по будівництву школи-садка N!! 1 

. ,Будіввипrво мінікотельні в 30Ш N!! 3 
БудівНИЦ'ІВО нового паркану навколо сзоm N!! 7 

о 150101 IУПРВJlівви ЖІІТJIОВО-КОМУВВJIьвоrо 
. 

rосподврствв 

Пр.ограма реКОНС1рукціі житлового фонду 
- . .. 

РеконС1рУКЦія мостового полотна IПЛJIXопроводу по 

вул. Кутузова 

~poгpaмa перспеІСІ'ИВНОГО розвитку водопровідно

каналізацUtногогосподарстватазабезпечеllllJl 

населеВНJI шсною питною водою вул. 

СтаРО1]!ОЇЦЬка 

Програма розвитку теплозабезпечеlllUI міста та 

впровадження енергозберігаючих технологій 

651,7 
90,0 
70,0 
491,7 

25'!7!0 

836,4 
80,0 
180,0 
340,0 

378,0 
60,0 
622,6 
50,0 

10808,0 

1016,8 

1006,0 

1360,0 

1338,2 

67.) 
66,6 
84,9 
64,8 

9,0 

11,4 

21,0 

10,2 

46,9 

39,3 

9,1 

52,5 

213,4 
30,0 
10,6 
172,8 

2321,2 

741,4 
80,0 
180,0 
340,0 

378,0 
60,0 

491,8 
50,0 

8441,5 

540,0 

611,0 

1236,0 

635,0 

40,6 
30,0 
10,6 

1738 

580,0 
80,0 
180,0 
340,0 

378,0 
60,0 
70,0 
50,0 

3115,0 

290 

200,0 

150,0 

555,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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~.':--~.n4 ,.~ ........ -. ..... ~ .... ,. ..... a ... _~ .... __ •• - ........ _.-' ...... .. •. ...... ••• .. ••• •• ......... ••• .. _ •• о 

І !~j !l:~~е.іі~еосващеВRJI вузлів.обліку . ,6_ ~ ____ --.. ......... ' ,...,...._....-•••• _ ...... ~ •. _ ... ,. ........ .. ... _ ..... .. .. • '. ••• - ..... . . .. 
~~: е.л~ЕрО~верtii ~ереж зоввiцmього освітлеНWI: 91,8 2,5 89,5 62,7 
':~' ~Бровари·.: :'0: ., . '. 

~ Програма "Фасад" (утеплеНWI зовнішніх стін 1000,0 25,0 750,0 400,0 
житлового будинку ЧерНJIXОВСЬКОГО 23) 
PCKOHC'IpYКЦЇJI зливної каналізації 565,0 29,2 400,0 200,0 

PCKOHC'IpyкцiJI (модервізацїJI) зимової теплиці кп 
60,0 60,0 

"Бровари-Флора" 60,0 

РСКОНСТ}їjIЩЇJI мереж зовніlllН~ОГО освітлеНWI 300,0 300,0 300,0 
Програма "Подвір'я" (буДЇВВИЦІВО ДИТJIЧИX 

м8йданчиків) 150,0 150,0 50,0 
Дольова участь у будівВИЦІві звалища ДJIJI 

захоронеНWI ТВП 200,0 200,0 200,0 
БудівВИЦІВО майданчиків ДJIJI збору ТВП та 

придбaвнJI обл8ДНaввJI 2200,0 2200,0 200,0 
ПроеnyвaввJI та peKoHCТPYКЦЇJI гуртожитку по вул. 

Гагаріна, 12 120,0 120,0 120,0 
PeKoHCТPYКЦЇJI вбудованих бойлерних в житлових 

будинках комунальної власності 10,0 10,0 10,0 
PeKoHCТPYКЦЇJI доріг, тротуарів 1000,0 1000,0 177,3 
БуДЇВНИItІВО З-х приміщень ДJIJI збору смітrя 390,2 64,1 140,0 140,0 

150101 
УпраВJIіиви праці та соціаJlьиоrо зписту 

иасе.пеиви 131,0 0,0 131,0 131,0 0,0 
Програма розвитку теплозабезпечеВИJI міста та 

впроваджеВВJI енергозберігаючих технологій 31,0 31,0 31,0 
PeKOHCIpYКЦЇJI приміщеВВJI територіального центру 

обслуговувaввJI пенсіонерів 100,0 100,0 100,0 



~.t~~t.I!~!1І..tr.:u.·,,(;.-:'_··' •• ~ ...... о' : - • 
~~-.;r~~:~~~:;17~~V'?;( ~. ~"'."'."."., ::~ ••• -. • • -:. -.'...... • .. :. 

lfI'50101f~ Вщш~у: .-.... авп сіМ'І'та молоді. 
~~ ~.c..~~f)I, 

~"i~.l;'~~tj::~ pёxoii~iппiiii пр" иміщеmiЯ цеaтnv реабілітації 
~ •. ! .. :-;.~ .... j"" .. ........... : ..... ".1....... ·· .. rJ 
··t ..... ·'··:,·.t . .,.: ~ . • .. ..• ....... 
':' '. " .. оо ? Дlтей-1ВВ8JDД1В" , 

lS01011BiддiJI КYJIЬТYPB 

PeKoHCТPYКЦЇJI даху культурного центру "Прометей" 

PeKoHCТPYКЦЇJI сигналізації культурного центру 

"Пl!ометей" 

Будів1lИЦ'IВО гардс:робу в мкц "Пl!ометей" 

Реконстрj'IЩЇJI npиміщеННJl краєзнавчого музеlO 

РАЗОМ 

Секретар ради 

837,0 . 

837,0 
285,0 

185,0 

15,0 
30,0 

45,0 

32513,1 

4,4 800,0 310,0 0,0 

4,4 800 310,0 
22,0 231,1 185,0 0,0 

29,1 131,1 95,0 

15,0 15,0 
30,0 30,0 

45,0 45,0 

21,1 27645,6 9091,1 0,0 

Л.В.Горбаnoк 
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