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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 29.12.2005 року 

N!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" та 
до додатків 1 ,2,3,4,5 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.52 Бюджетного кодексу Украіни, ст.67 

Закону України "Про Державний бюджет Украіни на 2006 рік", листа 
Головного фінансового управління Київської облдержадміністрації від 
02.06.2006 N!! 06-09/24, рішення сесії Київської обласної ради від 
11.07.2006 N!! 049-04-V "Про внесення змін до рішеННJI обласної ради від 
29.12.2005 N!! 332-28-IV "Про обласний бюджет Київської області на 2006 
рік" міська рада 

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 29. 12.200Sp. 
N!!872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" ( із змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 26.01.06р. N!! 898-43-04; від 23.02.06р. 
N!!:931-44-04; від 16.03.06р. N!! 954-45-04; від 11.05.06р. N!! 15-03-05; 
від 23.05.06р. N!! 17-04-05; від 01.06.06р. N!! 23-05-05) 

1.1. в пункті 1 цифру "78924,2" замінити на цифру "88295,451 "; 
1.2. в пункті 1.1 цифру "64907,0" замінити на цифру "69079,8"; 
1.3. в пункті 1.1.1. цифру "15101,6" замінити на цифру "15853,6"; 
1.4. в пункті 1.2. цифру "14017,2" замінити на цифру "19215,651"; 
1.5. в пункті 2. цифру "80785,8" замінити на цифру "90157,051"; 
1.6. в пункті 2.1. цифру "65526,2" замінити на цифру "69699,0"; 
1.7. в пункті 2.1.1. цифру "20,0" замінити на цифру "40,0"; 
1.8. в пункті 2.2. цифри "15259,6" та "10250,0" замінити на цифри 

"20458,051" та "11002,0". 
. 

2. Додатки 1,2,3,4,5 до рішеННJI ~pOBapCЬKOЇ міської ради від 
29. 12.2005р. N!! 872-41:04 ''Про .~юджет МІста на 2006 рік" з наступними 
змінами ВИЮІасти в НОВІЙ редакцll (додаються). 
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з. Відповідно до листа Головного фінансового управліННJI Київської 

облдержадміністрації "Про передачу видатків на виконання делегованих 
повноважень" дати згоду на передачу з 2007 року видатків з бюджету міста 
Бровари до бюджету Броварської районної ради на виконання делегованих 
державних повноважень на медичне обслуговувaННJI мешканців міста 
відповідно нормативу фінансової забезпеченності на одного мешкaнЦSI 
відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу УІСраїни. 

4. Встановити підприємствам комунальної власності сплачувати до 
загального фонду місцевого бюджету частину прибутку (доходу) в розмірі 
5 %. 
5.фінансовому управлінню Броварської міської ради профінансувати 

видатки, згідно з даним рішенням. 
6. Це рішення набирає чинності~ - u о прИЙИJIТrJl. 
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Подання: 

начальник 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради ~~~ _____ .-.;I.B. Сапожко 

- заступник міського голови 

- начальник управліня економіки 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відцілу 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету,фінансів та цін 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, м. Бровари, вул. Гaraріив,15. Тм. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~~--______ ~~H!. ______ ~Г D нa~· _____ Biд 

пропозИЦІІ 
до рішення Броварської міської ради від 20.07.2006 року 

"Про BHeCeHНJI змін до рішенни 
Броварської міської ради від 29.12.2005 року 
Н! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" 

та до додатків 1,2,3,4,5. 
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. Розглянувши пропозиції бюджетних установ, ріmеНИJI викоикому 
ВІД 23.05.2006 Н!230 "Про виділенНJI коштів з резервного фовду" та від 
13.06.2006 Н!255 "Про схваленНJI проекту змін до бюджету міста на 2006 
рік", виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на 2006 ріх на 
загальну суму 9371,251 тис.грн., встановивши в розмірі 88295,451 
тис.грн., з них: 

1.1. збільшити доходну частину загального фонду бюджету міста на 
2006 рік на загальну суму 4172,8 ТИС.ГРН.,встановивши в розмірі 69079,8 
тис.грн., з них : 

1.1.1. по КФК 11010000 "Податок з доходів фізичних осіб" 
збільшити на суму 3500,0 тис.грн., встановивши в розмірі 38670,0 
тис.грн. ; 

1.1.2. по КФК 16050000 "ЄДИНИЙ податок ДЛJI суб'єктів малого 
підприємництва" зменшити на суму 200,0 тис.грн., встановивши в 

розмірі 5200,0 тис.грн.; 
1.1.3. на виконaНВJI рішеНВJI сесії Київської обласної ради від 

11.07.2006 Н! 049-04-V ''Про внесення змів до рішеВНJ[ обласної ради від 
29.12.2005 N!! ЗЗ2-28-IV ''Про обласний бюджет Київської області на 
2006 рік" по КФК 41020600 "Додаткова додація з державного бюджету 
бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам на 
змевmеВНJI фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через 
иерівноміриість мережі бюджетних установ" встановити в сумі 107,3 

тис.і.~:~. на виконaВВJI рimеШUI сесії Київської обласної ради від 
11.07.2006 N!!049-04-V ''Про внесеШIJ[ змін до рішеННJI обласної ради від 
29.12.2005 N! ЗЗ2-28-IV ''Про обласний бюджет Київської області ва 
2006 рік" по КФК 41020900 "Інші додаціі'" встановити в сумі 13,5 

тис.гри.; 
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1.1.5. на виконанни рішеННJI сесії Київської обласної ради від 
1.1.07.2006 Н!! 049-04-V "Про BHeCeННJI змін до рішення обласної ради 
ВІД 29.12.2005 Н!! 332-28-1V "Про обласний бюджет Київської області на 
2006 рік" по КФК 41030700 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво і придбання житла військовослужбовцим та 
о~обам рядового і начальницького складу, звільнених в запас або 
ВІДСТавку за станом здоров' Я, віком, вислугою років та у зв'язку із 
скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час 
виконання ними службових обов' язників, а також учасникам бойових 
дій в Афганістані та воєнних конфліктів" встановити в сумі 752,0 
тис.грн.; 

1.2. збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста 
на 2006 рік на загальну суму 5198,451 тис.грн. встановивши в розмірі 
19215,651 тис.грн., з них : 

1.2.1. на виконання листа Головного фінансового управління 
Київської облдержадміністрації від 02.06.2006 Н!! 06-09/24 по КФК 
41031900 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
заходи щодо погашення заборгованостві громадив за житлово

комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації 
втрат від знецінення грошових заощаджень" збільшити на суму 220,0 
тис.грн., встановивши в розмірі 223,7 тис.грн. ; 

1.2.2. по КФК 12020000 "Податок з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів" збільшити на суму 300,0 
тис.грн., встановивши В розмірі 1510,0 тис.грн.; 

1.2.3. ПО КФК 21110000 "Надходження коштів від Biдmкoдy88ВНJI 
втрат від лісогосподарського і сільськогосподарського виробництва" 
збільшити на суму 621,0 тис.грн., встановивши в розмірі 925,0 тис.грн.; 

1.2.4. по КФК 50110000 "Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади" збільшити на суму 100,0 
тис.грн., встановивши в розмірі 300,0 тис.грн.; 

1.2.5. на виконaннJI рішеННJI сесії Київської обласної ради від 
11.07.2006 Н!! 049-04-V ''Про BHeCeННJI змін до рішення обласної ради від 
29.12.2005 Н!! 332-28-IV "Про обласний бюджет Київської області на 
2006 рік" по КФК 41037600 "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на погашення заборгованості минулих років з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та 
водовідведення, що постач~ся насе~енню, якв:. B~~ У звязку з 
невідповідністю фактичнО1 . ваРТОСТІ теПЛОВОI енеРГll, послуг з 

водопостачання та BoдoBїдвeдeННJI тарИф~, що затверджувалися 
органами державної влади чи органами МІсцевого самоврядування'~ 

встановити в сумі 3205,451 тис.грн.; . . 
1.2.6. по КФК 43010000 "Кошти, .одержаш 13 загального. фонду 

бюджету ДО бюджету роз~итку .(с~еЦlального фонду) в сУМІ 752,0 
тис.грн., за рахунок передаЧІ коШТІВ ІЗ загального фонду. 



2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста 
на c~ 4172,8 тис.грн. , встановивши в розмірі 69699,0 тис.грн., в тому 
ЧИСЛІ: 

2.1. Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 790,3 тис.грн. , в тому числі: 

2.1.1. по КФК 250404 "Інші видатки" на суму 1 03,0 тис.грн.; 
2.1.2. по КФК 120100 "ТелебачеННJI і радіомовлення" на суму 55,0 

тис.грн., в тому числі по КЕК 1111 "Заробітна плата" на суму 25,6 
тис.грн. та по КЕК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 9,4 
тис. грн. 

2.1.3. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядуваННJI" на суму 
632,3 тис.грн., в тому числі по КЕК 1111 "Заробітна плата" на суму 
380,9 тис.грн., по КЕК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 
140,9 тис.грн. та по КЕК 1160 "Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 10,5 тис.грн.; 

2.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради збільшити видатки на загальну суму 667,9 тис.грн. , в тому . 
ЧИСЛІ: 

2.2.1. збільшити видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" на 
суму 520,0 тис.грн.; 

2.2.2. збільшити видатки по КФК 010116 "Органи місцевого 
самоврядування" на суму 47,9 тис.грн., в тому числі по КЕК 1111 
"Заробітна плата" на суму 33,5 тис.грн., КЕК 1120 "Нарахування на 
заробітну плату" на суму 12,6 тис.грн. та по КЕК 1160 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 1,8 тис.грн.; 

2.2.3. збільшити видатки по КФК 100103 "Дотація житлово
комунальному господарству" на суму 100,0 тис.грн. на поточний ремонт. 

2.3. Управлінню праці та соціального захисту Броварської міської 
ради збільшити видатки на загальну суму 281,9 тис.грн. , в тому числі: 

2.3.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 
80,3 тис.грн., в тому числі по КЕК 1111 "Заробітна плата" на суму 52,4 
тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 15,9 
тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 
на суму 3,0 тис.грн.; 

2.3.2. ПО КФК 091207 ''Пільги, що надаються населенню (крім 
ветеранів ВВВ і праці, війської служби, органів внутрішніх справ та 
ГРОМ8ДJПI, які постраждали внаслідок. Чорнобильської ~тастрофИ) на 
ОШІату житлово-комунальних послуг 1 природного газу' на суму 89,0 

тис.грн.; . . 
2.3.3. по КФК 090412 "Інші видатки на ~ОЦlальвий захист 

населеНВJI" на суму 20,6 тис.грн., в тому ЧИСЛІ 0,6 тис.грн. на 
відшкодування комунальних послуг Шулак С.І., щО проживає по 
вул.ЧерНJIXiвськоГО 19 кв.9.; 
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2.3.4. по КФК 091204 "Територіальні центри і відділеНIUI соціальної 
допомоги на дому" на суму 69,0 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 38,1 тис.грн., по КВК 1120 ''НapaxyвaНIUI на 
заробітну плату" на суму 14,1 тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 16,8 тис.грн.; 

2.3.5. по КФК 250404 "Інші видатки" на суму 23,0 тис.грн. 

2.4. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради 
збільшити видатки на загальну суму 58,0 тис.грн. , в тому числі: 

2.4.1. по КФК 250404 "Інші видатки" на суму 10,0 тис. грн. 
2.4.2. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядувaНIUI" на суму 

48,0 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 20,1 
тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 7,4 
тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 
на суму 8,7 тис.грн.; 

2.5. Спецвідділу за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 010116 
"Органи місцевого самоврядування" на суму 13,1 тис.грн., в тому числі 
по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 10,4 тис. грн. та по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 2,7 тис.грн.; 

2.6. Відділу житлових субсидій Броварської міської ради збільmити 
видатки по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 
72,3 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 55,0 
тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 13,5 
тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 
на суму 3,8 тис.грн.; 

2.7. Фінансовому управлінню Броварської міської ради збільшити 
видатки на загальну суму 867,9 тис.грн., в тому числі: 

2.7.1. по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 
65,9 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 47,7 
тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 16,2 
тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 
на суму 2,0 тис.грн.; 

2.7.2. по КФК 250323 "Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користу вання чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування" на суму 20,0 тис.грн. 

2.7.3. по КФК 250306 "Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету розвитку (спеціального фонду)" на суму 752,0 тис.грн. 

2.7.4. по КФК 230100 "ОбслуговувaНIUI внутрішнього боргу" на 
суму 30,0 тис.грн. 

2.8. Управління економіки Бр~варської міської ради збільшити 
видатки по КФК 010116 "Органи МІсцевого самоврядування" на суму 
70,3 тис.гри., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 56,7 



тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 12;2 
тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 
на суму 1,4 тис.грн.; 

2.9. Служба у справах неповнолітніх Броварської міської ради 
збільшити видатки на загальну суму 63,0 тис.грн., в тому числі: 

2.9.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 
25,2 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 19,0 
тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 6,2 
тис.грн.; 

2.9.2. по КФК 090701 "Центри соціально-психологічної реабілітації 
дітей" на суму 25,9 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" 
на суму 14,0 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" 
на суму 4,1 тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 7,8тис.грн.; 

2.9.3. по КФК 070303 "Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, 
прийомні сім'і)" на суму 11,9 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 9,0 тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахуванно на 
заробітну плату" на суму 2,9 тис.грн.; 

2.10. Відціл у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради 

збільшити видатки на загальну суму 180,0 тис.грн., в тому числі : 
2.10.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 

50,7 тис.грн., В тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 32,4 
тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 13,3 
тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" 
на суму 5,0 тис.грн.; 

2.10.2. по КФК 091101 "Утримання центрів соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді" на суму 86,2 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 58,4 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванно на 
заробітну ШІату" на суму 22,0 тис.грн. та по КВК 1160 "ОІШата 
комунальних послуг та енергоносіів" на суму 5,8 тис.грн.; 

2.10.3. по КФК 091105 "Утримання ЮІУбів підлітків за місцем 
проживання" на суму 43,1 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна ШІата" на суму 30,3 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванво на 
заробітну ШІату" на суму 7,1 ТИС.Ірн. та по КВК 1160 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 5,7 тис.грн.; 

2.11. Управління освіти Броварської Mi~ЬKOЇ ради збільшити видатки 
на загальну суму 969,9 ТИС.Ірн., в TO~ чиcm : . 

2.11.1. по КФК 010116 "Органи МІсцевого самоврядування" на суму 
60 О тис.грн. В тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 40,9 
ти~.грн. та п~ КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 19,1 

тис.грн.; . . . 
2.11.2. по КФК 070101 ССДоППWIЬ~ заклади ОСВІТИ" на суму 402,0 

тис.грн., в' тому числі по КВК 1160 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 80,0 тис.гри.; 
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2.11.3. по КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. ІІІКола
ДИТЯЧИЙ садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)" на суму 435,0 тис.грн., в тому по КВК 1111 "Заробітна 
плата" на суму 191,4 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуваиио на заробітну 
плату" на суму 1 08,6 тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв" на суму 103,0 тис.грн.; 

2.11.4. по КФК 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми" на суму 50,0 тис.грн., В тому числі по 
КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 44,0 
тис.грн.; 

2.11.5. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія" на суму 22,9 
тис.грн., в тому числі по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 21,5 тис.грн.; 

2.12. Відділ культури Броварської міської ради збільшити видатки 
на загальну суму 63,0 тис.грн., в тому числі: 

2.12.1. по КФК 110202 "Музеї і виставки" по КВК 1160 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 0,9 тис.грн.; 

2.12.2. по КФК 110204 "Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу" на суму 26,5 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 20,0 тис.грн., по КВК 1120 ''Нарахуваиио на 
заробітну плату" на суму 5,5 тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 1,0 тис.грн.; 

2.12.3. по КФК 110205 "Школи естетичного вихов8ШUI дітей" на 
суму 33,0 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 
17,0 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванио на заробітну плату" на суму 
7,7 тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 8,3 тис.грн.; 

2.12.4. по КФК 110502 "Інші культурно- освітні заклади та заходи" 
на суму 2,6 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 1,8 тис.грн. та по КВК 1120 ''Нарахуванво на заробітну плату" на 
суму 0,8 тис.грн.; 

2.13. Відділ з фізкультури та спорту Броварської міської ради 
збільшити видатки на суму 75,2 тис.грн., в тому числі: 

2.13.1. по КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна 
робота ДЮСШ" на суму 50,1 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 34,5 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуваиио на 
заробітну плату" на суму 12,5 тис.грн. та по КВК 1160 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 3,1 тис.грн.; 

2.13.2. по КФК 130113 "Централізована бухгалтерія" на загальну 
суму 6,7 тис.грн., В тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 
4,9 тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахуванио на заробітну плату" на суму 
1,8 тис.грн.; .. 

2.13.3. по КФК 130110 "ФШ8Нсова mдтpимка спортиввив~ 
споруд" збільшити видатки на загальну суму 18,4 тис.грн., в тому чиcm 
по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 4,6 тис.грн., по КВК 1120 
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"Нарахуванно на заробітну плату" на суму 1,7 тис.грн. та по КВК 1160 
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 12,1 тис.грн.; 

з. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста на суму 5198,451 тис.грн. встановивши в розмірі 20458,051 
тис.грн., в тому числі: 

З.l. УправлінlПО житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради на загальну суму З825,451 тис.грн., з них: 

З.1.1. по КФК 100501 "Погашення зобов'язань держави за знеціними 
грошовими заощадженнями ГPOM8ДJIH в установах Ощадного банку 

колишнього СРСР ШЛJIXом погашення заборгованості за житлово
комунальні послуги" на суму 220,0 тис.грн.; 

З.l.2. по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" на суму 100,0 
тис. грн; 

З.l.З. по КФК 17070З "Видатки на проведення робіт пов'JlЗаних із 
будівництвом, реконтрукцією, ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг" на суму ЗОО,О тис.грн.; 

З.l.4. по КФК 100601 "Погашення заборгованості минулих років з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та . 
ВОДОВІДведення, що постачалися населенlПО, яка ВИНИI(JIа у звJlЗКУ з 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з 
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися 

органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" " 
встановити видатки на суму З205,451 тис.грн. 

З.2. Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму lЗ7З,0 тис.грн, в тому числі: 

З.2.1. по КФК 200200 "Охорона і раціональне використання 
земель" на суму 621,0 тис.грн.; 

3.2.2. по КФК 150107 "Будівництво і придбання житла 
військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, 
звільнених в запас або відставку за станом здоров' я, віком, вислугою 
років та у зв' язку із скороченням штатів, які перебувають на 
квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих 
осіб, які заmнули під час виконання ними службових обов'язників, а 
також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів" 
збільшити на суму 752,0 тис.грн. 

4. В межах загального обсJIГY видаткової частини загального 
фонду бюджету міста на 2006 p~ з~іЙС~ перерозподіл: 

4.1. Виконкому Броварсько! Мlсько! ради: 
4.1.1. по КФК 250102 "Резервний фонд" зменшити видатки на 

суму 4,7 тис.грн.; 
4.1.2. по КФК 25020З "Проведе~ виборів на~одних депутатів 

Верховної Ради AвTOH~МНOЇ Рес~БЛ1КИ Kp~, Мlсце~их рад та 
сільських, СeJlИ1ЦНИХ, МІських гomв (повторm вибори) зменшити 
видатки на суму 90,0 тис.грн. 



4.2. Уnpавлiнmo житлово-комунальному господарства Броварської 
міської ради: 

4.2.1. по КФК 100203 "Благоустрій міста" збільшити видатки на 
суму 4,7 тис.грн.; 

4.2.2. по КФК 100103 "Дотація житлово-комунальному 
господарству" збільшити видатки на суму 90,0 тис.грн. на ремонт ліфтів. 

4.3. Відділу У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради 
зменшити видатки по КФК 070808 "Допомога дітям-сиротам та дітям, 
позбавлених батьківського піклування, яким виповшоється 18 років" на 
суму 13,0 тис.грн.; 

4.4. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки 
по КФК 070808 "Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років" на суму 13,0 
тис. грн. 

5. В межах загального обсягу видаткової частини спеціального 
фонду бюджету міста на 2006 рік здійснити перерозподіл: 

5.1. Виконкому Броварської міської ради: 
5.1.1 по КФК 150101 "Капітальні ВЮІадеННJI" здійснити . 

перерозподш : 
зменшити видатки по будівництву павільйону бюветного 
водопостачання в районі парку "Приозерний" на суму 7,3 
тис.грн.; 

встановити видатки по реконструкцп озера в парку 
"Перемога" на суму 7,3 тис.грн. 

5.1.1. по КФК 200200 "Охорона і раціональне використання земель" 
збільшити видатки на суму 304,0 тис.грн. 

5.2. Уnpавлiнmo житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради : 
5.2.1. по КФК 150101 "Капітальні ВЮІадеННJI" здійснити 

перерозподіл : 
зменшити видатки по реконструкцп мереж зовніІІІНЬОro 
освітлеННJI на суму 100,0 тис.грн.; 
зменшити видатки по будівництву майданчиків ДЛJI збору 
ТВП та придбaННJI обл8ДНaННJI на суму 150,0 тис.грн.; 
зменшитИ видатки по будівництву парку в районі масиву 
"Торгмаш" на суму 29,3 тис.грн.;. . .. 
збільшити видатки по прогрaмl реКОНСТРУКЦll житлового 

фонду на суму 279,3 тис.грн. 
5.2.2. ПО КФК 200200 "Охорона і раціональне використання земель" 

зменшити видатки на суму 304,0 тис.грн. 
5.3. Відділу культури Броварської мiC~KOЇ ради по КФК 150101 

''Капітальні ВЮІадеННJI" здійснити перероз~одш : 
_ зменmити видатки по будшництву пам'JlТНИКа воїнам 

Афганістану на суму 100,0 тис.грн.; 
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Ооо приміщеВВJ1 Шl(ОnИ 

Міський голова ВоОоАнтоненко 



~UAlI&lUA .1 

до ріше8НJI міської paдll 

Bi~,bUVU.ocllCN!! #'1-I)б-Р6 

ДОХОДІІ бlОДЖету l\f.БроваРII на 2006 рік 

д 

)00 

Найменування доходів 
згідно Ь бlоджетНОIО 

клаСllфікаціЄIО 

2 
Податкові надходження 

ПодаТКlI на ДОХОДlf, подаТКIІ на ПРlfбуток, 

іооо подаТКl1 на збільшення PlfHKOBOЇ вартості 

)100 Податок з доходів фізичних осіб 
)200 Податок на ПРllбуток підприємств 

Податок на прибугок підприємств і 

t організацій, що належать до комунальної 

)202 власносТІ 
)000 ПодаТКlI на власність 

Податок з власників транспортних засобів та 

)200 інших самохідних машин і механізмів 

ЗБОРl1 за спеціальне Вllконання ПрllрОДНИХ 

0000 ресурсів 
0500 Плата за зеМJПO 

0000 Внутрішні подаТКlI на товари та послуги 
0601 Податок на промисел 

Плата за державну реєстраціІо суб"єкriв 
підприємницької діяльності, об'єднань 

~ громaдJ[И, асоціацій, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

~0603 cтa'!yl'ЇВ територіальних громад 

. 

10609 Плата за державну реєстраціІо, крім плати за 
державну реєстрацію суб"єюів 

ПЩдри~коїдіяльності :.. 
Плата за торговий патент на деякі види 

!0700 !!Їдприємницької діяльності 
~OOO Інші податки 
~100 Місцеві податки і збори 
І , 

~oo Фіксований сільськогосподарський податок 
~. єдиний податок ДJIJI суб"єктів малого 
110500 !!!дприємниЦтва 
!!!!.ОD . Неподаткві надходження 
}l1DD Надходже8НJI коштів від вїДІПКодуваННJI 
І 
і В1рат сільськогосподарського 

загDлы�llіі спеціалы�піі фОllд 

фО11Д РазОJ\I у т.ч. 

3 
52804,4 

38770 
38670 

100 

100 

4950 
4950 

2684 
8,9 

75 

0,1 

2600 
6400,4 

1200 

0,4 

5200 
261 

бlОДЖет 

РОЗВІІТКУ 

4 5 
1537 

1510 

1510 

27 

27 

3986,1 о 

тис.грн. 

Разом' 

4) 
54341,4 

38770 
38670 

100 

1510 

1510 

4950 
4950 

2711 
8,9 

75 

0,1 

2627, 
6400,4 

1200 

0,4 

5200 -
424'/,1 . 



І 

І і лісогосподарського вироБНицтва 
:..- 925 925 

і Адl\lіністраТllвні зБОРІ. та платежі, ДОХОДІ. 

1000 від Ilекомерційного та побічного ПРОДажу 200 200 
~ 

)900 Державне мито 200 200 - ВцходжеllНR від штрафів та фінаllСОВl1Х ... 
)000 СОІІКЦІІІ 61 61 -

Перерахування підприсмЦJlМИ частки вартості 
нестандартної продукції, виготовленої з 

дозволу на тимчасове відхилення від вимог 

відповідних стандартів щодо якості продукції, 
виданого Державним комітетом Украіни по 

0200 стандартизації, метрології і сертифікації 

0300 Адміністративні штрафи та інші санкції 61 61 
0000 ІНші неподаткові надходжеННR О 3061,1 3061,1 

Iвmi надходження до фонду 

~616 охор.навкол.середовища З,2 3,2 
Відсотки за користування позиками, які 

,1106 надавалися з місцевих БІОДЖетів 
іОООО Власні надходження БІОДЖетних установ З057,9 З057,9 

10000 Доходи від операцій з капіТ8JlОМ О 9147 9147 9~47 

Надходження від відчуження майна, яке 

належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що знаходиться у комунальній 
10300 власності lЗЗО lЗЗО lЗЗО 

Надходження від ПРОДажу землі і 
JOOOO нематерівльних активів 7817 7817 7817 

НадхОД>lсення від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарсы�огоo призначення до 

~ розмежування земель державної та 
7817 7817 ~oo Комунальної власності 7817 

!!оо Цільові фонди 337,9 337,9 

00800 
Збір за забруднення навколишиьОГО 

З7,9 З~,9 
природного середовища 

Цільові фонди уворені ВеРХОВНОIО РадОl0 
Автономної Республіки Крим, органами 

01100 
місцевого самоврядування та місцевими 

ЗОО ЗОО 
органами виконавчої влади 

'- Разом ДОХОДів (без трансфертіВ) 53065,4 15008 9147 68073,4 

. 

~ 
Офісійні трансферти (рОЗШIIФРОВУIОТЬCJi за . 

16014,4 4207,7 752,0 20222,051 
!!.lІДами трансфертів та бlоджетіВ) , О О '9000 l!,iA ОРганів державного ~авлінВЯ І'. ~ ~IUТИ, що надходять з іНШИХ БIОДЖСТ1В . 

~ 120,8 120,8 
~тaцii 410,n, - ' -



6206 
І 

"Додаткова додація з державного БJОД>l(ету 
БJОД>l(ету Автономної РеспубліJ(И Крим та 

: обласним бюджетам на зменшення фактичних 
диспропорцій між місцевими БJОДЖетами 
через нерівномірність мережі БJОДЖетиих 
установ" 

107,3 107,3 
0209 Інші дотації 13,5 13,5 
0213 

ДoдaТl(OBa дотація з державного бюджету 

місцевим бюджетам для поетапного 

запровадження умов оплаТІ .. праці працівників 
БJоджетної сфери на основі Єдиної тарифної 

сітки та забезпечення видатків 110 оплату праці О О 

0300 Субвенції, в тому числі: 15893,6 3455,7 752,0 19349,251 
Субвенція 110 угримаН1ІЯ об'єктів спільного 

користування та чи ліквідаціJО негативних 

наслідків діяльності об'єктів спілЬ1l0ГО 

0303 корисtyВання 40 40 , "Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

0306 державної допомоги дітям"; 4420,1 4420,1 

"Субвенція з дер>кавного бюД>l(ету місцевим 

БJОД>Кетам на будівництво і придбання житла 

військовослужбовцям та особам рядового і 
начальницького складУ, звільнених в запас або 
відставку за станом здоров 'я, віком, виcnyrOlО 

років та у зв'язку із скороченням штатів, які 
перебувають на квартирному обліку за місцем 

~ 
прохсивання, членам сімей з числа цих осіб, 
які загинули під час виконання ними 

CJIy>кбових обов' язНИКЇВ, а також учасникам 

~307 
бойових ДОІ в Афганістані та воєнних 

конфліктів" 752 752 . 
"с б· убвенція з дерх(авного IОД>Кету MlcцeB~ 

БJОД>l(СТ8М на надання пільг та житлових ... 
субсидій насenеншо на оплату enектроенергп, 

Природного газу, послуг тепло-, .. 
водопостачання і BOдoBїдвeдeННJI, IшарТИРНОl 
плати, вивезення побутового смітrя та рідких 

8209,7 ~B нечистот". 8209,7 , 



, 
~ 

J "Субвенція з державного БІОд)I'ету місцевим 
І бlоД>!,етам на надання пільг з послуг зв'язку та , , , 

іНШlfX передбачених законодавством пільг 
І (крім пільг на одержанНJI ліків, 
; 
! зубопротезуванни, оплату електроенергії 
І 
! . ' 
і 

природного J СI'рапленого газу на побyrові 

і потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, послуг тепло-, 

водопостачанНJI і водовідведенни, квартирної . 
мати, вивезення побутового смітги та рідких 

нечистот) та компенсаціІО за пільговий проїзд 

:0309 окремих категорій громадин"; 1130 1130 
"Субвенціи з державного бюджету місцевим . 
бюджетам на наданни пільг та житлових 

субсидій населеннJO на придбанни твердого та 

рідкого пічного побутового палива і 

Ш310 СКРаІШеного газу"; 1,7 1,7 

'323 

Субвенція з державного БIОД1I,ету місцевим 

бюджетам на здійсненНJI виплат, визначених 

Законом України "Про реструюуризацію 
заборгованості з виплат, передбачених 
статгею 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогічним та іншим . .. . " 
кaTeгOp1JIМ працшНИК1В навчальних заІСЛВДШ 762,8 762,8 

10343 
СубвеlЩЇJI з державного бl0Д)Кету місцевим 
бюджетам на здійснеННJI заходів з виконaинJI 
спільного із Світовим банком проекту 

~ "ВдосконалеННJI системи соціальної 
- допомоги" 26,5 26,5 
;-. 

10363 
СубвенцiJI з державного БІОД>l'ету місцевим 
бюджетам на фінансування У 2006 році 
Програм-перемохщїв Всеукраїнського 
I<oВkypcy проеюів та програм розвитку 

350 місцевого самоврядування 2005 року 350 --·10370 
СубвенцiJI з деР)I,авного БЮД)I(~ MicцeB~ 
бюджетам на проведеНШІ виборш дe~Т1В 
Верховноі Ради Автономної РеспуБЛ~ Крим, 
місцевих рад та сїльських, селищНИХ, МІСЬКИХ 

63,2 63,2 
~ голів" 



І 
~358 Субвенція з державного БІОДЖery місцевим 

І бюджетам на yrpиманНJI дітей-сиріт та дітей 
І позбавлених батькіВСЬІСОГО піклування, в ' 
І б . .. : дитячих УДИНIСах СІмеиного ТJ~пу та 

. ПРJ.ІЙОМНИХ сім'ях 92 
~~--------------------------4---~~------~----~----.~ )376 

0380 

"Субвенцїя з державного БІОДЖету місцевим 
бl0джетам на погашення заборгованості 

МИНУЛІІХ років з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з водопостачання та 

водовідведення, що постачали ся населенню , 
яка виникла у звязку з невідповідніС110 

фaкn~чної вартості теплової енергії, послуг з 

водопостачання та водовідведеНIІЯ тарифам, 

що затверджувалися органами державної 

влади чи органами місцевого самоврядування" 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

• бюджетам ІІа надання центрами соціальних 

слу>Ісб ДЛJI сім'ї, дітей та молоді соціальних 

послуг ін' Сlсційним споживачам наркотиків та 

членам їх сімей на 2006 рік 
0319 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

БІОДЖетам на заходи щодо заборгованостві 
громадян за житлово-комунальні послуги та 

енергоносії в рахунок часткової компенсації 
втрат від знецінення грошових заощаджень 

10000 З іншої частини БІОДЖету 

Кошти, одержані із загально~ ~шджету 
~100 до БІОД>ІСету розвИТІСУ (спе· ~~'Ф~~ 
g1 Разом доходів Il *,..0/:: ':-~ ,.,. ::: ~ 

МіськиR гоnова 

72,1 

69079,8 
69079,8 

3205,451 3205,451 

72,1 

223,7 223,7 
752 752 752 

752,0 752,0 
19215,651 9899,0 88295,451 
19215,651 9899 88295,451 

AHTOlleHKO в.о. 
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ПJЮClC1YllDПIII percoпcrpyкцii allriClpВIIldloi вymrцi 
ID8I1О1lПоra ЗIІ8'ІClUІІ -IYJL В033'rдIШIlllІ 131,0 3S 

Доаатос4 • 

до ріШСІ"18 "i~1 ~~I ГJJ:. "І'" 
.ід.АО .о! Jl'1 І( - 1m "V:J 
yra'lllClle (19.07 2006) 

Bcr.oro ут.ч. на 

8ИДІП'КЇ8 на Be.oro поraшСНlIІ 

ЗВ8ерШСНlIІ вuдапlв :шборro8а-

БУДЇ81111ЦТ8а ІІа ності, ШО 

об'Dn"Dна ПОТОЧІІІІR yrвОРIШІІ&:ІІ 

ІІIВnбynri рік на ПОЧlll'OК 

роки року 

ТlIс.'1J11. Тlle.rpll. ТlIС.I1ІН. 

5 6 7 

'43б,! 3662,5 0,0 

8684,5 2'10,5 

S10 200 

170S,1 100 

127,0 30,0 

36S6,0 1177.5 
1789,0 600,0 

105,0 30,0 

21,0 13,7 
50,0 SO,O 

IS0,0 150,0 

100,0 100,0 
IS0,0 IS0,0 

8S,4 80,0 



І 
f.SYA1""1In8O .naл._ .. roro .aдonpollOДY В парку . 
"Лepearora" :Jl cnapyдIWI' :J6apy. О"IЩCНJ" та 
amcoрПC'l1lJUl8 n08ерх111ШJІХ ВОД 10-1'0 •• ікроpaJlону 
.. .вровоРИ 152,0 39 92.0 92.0 
JiудівНJЩ11lO p.BfO-КвroтfQloкоr церКВІ' "Прccuтoі 

IЛіви Марії НlІУСІ'ІІШші допо .. оm 50,0 50,0 50.0 
JiУДЇ8ШIЦl1l0 церквп Cuto-ДanпрівСldCDі парафіі 
УІЩ 50,0 50,0 50,0 
n ї робcm. по IНJQO .'i:JДНUX 3Наків 30,0 30,0 30,0 
Рекон • озера. П8DItY "Пс:ремоl'l1" 14.0 14,0 7.3 
Жlrmовс 6уAiвпnцrвo і прндБВННR ЖJmIа 

віПСІоКО80cny.tioвЦ1W та особам pRД0801'O і 

на'l8lUoНИЦ1оКОI'O cxmщy. 3Bim.нcнllX В запас вбо 

BW:ruxy за crвнoM здоро ..... іко .... нcnyrolO років 
та у зв'аку із CllDроЧСНІ .... amniв. .кі псре6ув1l101'lo 
на КВ8pl1lpllОМУ 06niкy за .Пеце .. проасІl8IIНIUI, 
чneнвм СіМСА 3 чпc:na IUIX осіб, акі звпшут. під чвс 

.,nCOНВННR НІВІН cny.БО.'1Х обо.·анmciв. а 'IIIICOat 

УЧВCННlClUt. 6оRoвІІХ діі • Афraнicrвнi та воєнних 
150107 IIDНcIшbcriв 752.0 752.0 752,0 

ВІміІІ 3 фЬU" •• Оl куn.турп та аІОРТУ 90.5 0.0 9o,s 0,0 
150101 PeIIDН • пnuam.ноl'O бассПву "Куп .. " 9005 90,! 
150101 УПDllвnіURR ОС81Т1. 594U 34,6 4318,8 1707,0 0.0 

Раап · дахів в 3111Ш1UUIX освіті. 2450,0 31,7 1500,0 117,0 
РСІОН ·~зоmНl9 1260.0 21.2 1120,0 255,0 
JivдівшlЦl'ВO r.riubca1aьHi в 30Ш не 3 491.1 74,1 123,1 120,0 
ПPQCJmlіPQбoтu naАО6Удо~ IIDр~зоm NI2 100,0 100 100,0 
Реконструкціа "еРС:ІС rвpa .. oro та XOnOДВOI'O 
IІОДОІІОС1'а'IIUIIIII диз "ЗіРОчка" 50.0 50 50,0 
Реко.1струкціа СП0pтu8UOI'O 38JI)' rfмнaiї ім. 

LС.ОniJhnпca 100,0 100 100.0 

РСІОН • бвссІІнУ "Лідер" 300,0 200 100,0 

РСІО • JIIXY НВЦТМ 400,0 340 60.0 
Пpoexrні роботі. щодо будївшщrва 1DJCOJIIf-c:aдD Нll 

наі подвіD'і зоm І-Ш ст. Нll 700,0 690 10,0 

Рекон • І днз "Poмawxa" 95.0 95 95.0 
Упрanіu ... aarrno8o-кoary •• an ... ora 
ramoдap&ml8 12440.3 35,4 9728.0 3197,0 

150101 BCIoora, • Т .... по o6'acnz: 10910,3 35,4 819(0 1577,0 0,0 
Поо.,...а i .. rm080ro фОlrдY 1404 21,7 1000,0 729.3 



{. lПРО"""" nCPCnCКn'DlICII'D pcg8'mQI' DOдDnpDDfalао-
IfIIIlIIlrblщln.1СІ1'D I'DCIIQДllPImIII та :ra6c:lnaчcrр .. 190{).0 34.2- 1250.0 250.0 
ПІІСІШIIIIJUI .кісаlDlО ШIТНOJO _010 

ВУаі8R11Ц1'11О IIIIDItY • оаІІоиі IdIlCl18У "Торnrаш" 300,0 33.3 200.0 170.7 

Рско • 'меое. зоапіlDJll,Оro освіТЛeJr ... 1431.0 23.1 1100.0 0.0 
Syдiвнпurвo ДІІ11ІЧІIХ ,..aI1дIul'lU1Ciв (nporpu.1I1 
"ПодвіР'.") 650.0 15.4 200.0 200.0 
БудіаlllЩl'llО r.lвRДIІІІ'llllсів ДIIR збору ТВП та 

InOИд6anJul 06nuяанна 1700,0 11.8 1160,0 40.0 

Рехои • 'I'eJШIПd ІСП UJiP08llP11-ФЛора" 1298,6 5.7 1228.0 30,0 

PeID · ДODiri ів 2164.7 8,3 1998,0 50,0 

Прoeкr вїДВОА)'. поcriRnе користуван ... 3еМСІПоІlоі 
JduJooI під 6yJdвнпцrво 110801'0 1СІІ1ЩО81ШUL 110 8ув. 
Kyryso_ 12,0 12,0 12,0 
Пpoeкrнi ро60nl та реlCDиcrpyкцiJo Мерс:8 

3О8нiшнtooro ocвiтnemul 50,0 50,0 50.0 
Проrpaмв ро381n'1t)' 'reIUI03II6c:IOCIIfeJUIR Micn та 
8П'РО1IIImaПII8 eJlCDJ'036еоiralоЧlІХ ТCXnOJlorUt 45,0 45.0 45,0 

110409 ВnОl'О, D Т.'І. по 06'acras: 1530.0 1530.0 2320,0 
П011О811eJ111R cnnymoro фоUA)' Bupa6J1Н'11oro 530,0 530,0 630.0 . 

КDМYllIUIWIDJ'O rocnoдalJCn8 

ПOl108uа .... cnпyrноro ФОНА)' кп "Cnyж6а 1000.0 1000.0 870.0 
sВМ08нuкa" 

ПоповНа .... Cra1ymoro ФОНА)' 820,0 
Кn"B roMcpaca 

150101 Упраміl"" працІ та coцian.uoro JUUC'l)' 
IІасenСllНН 531,0 24,6 450,0 295.0 0,0 
peJlOНc:тpyxц1a npимiщenaua тсриторіат.НОJ'O цc:кrpy 

oбcnyro&у811111111 ПeJIсіонерів та npид611U1U1 

o6JIIднeJ1Н8 531.0 24.6 450.0 295.0 
150101 Віміа у еПn8В elм'tтa ммодl 1314.3 31.S 1016.0 1016.0 0.0 

Реанс:трухціа nPllМЇIЦCШIR цептру pea6iaamцii ДiТCR 
brвaniдiв 1314,3 31.5 1016.0 1016.0 

15010 1 Віміа ICY .... ТYDH 265,0 О"' 334,0 334,0 0,0 
Реаucrpyaщia npaмiuu:НIIR та сходів ХУЛlo'І)'РUOJ'O 

"ПоомeтeJt" 55.0 134.0 134.0 

Sудiвницrво JIIIМ"ПUluca ваіІІ8М А -"~ ... " 0.9 100.0 0.0 
Рекон • І noawiщenнa nnconu r.nlcreцrв #' ~ Кlйи1Jo"- 100.0 200.0 
.АЗОМ //* "'" 'І-J.zlзU~ _ ~ 2'.! :zszвз.з 11002.0 0.0 

'(1;1' ~) ;-\: ~ Міс:а.IСІІВ ron088 B.O.AlmlIfCllКD 

.. ~ }о: 
~. ,'І. 
~ ."-/ 41 

.-, І" О 
'. ,."'\ 



ПОICD3НIІІClI 

Додаток' 

до рішClПPl MiCloКOW~L' ",r
DiJ!2IJ1/A& 'V"'€.Ю ~ 

обarriв I\IЬкБIОдzeтlll1Х траllсфертів 

400 

4 О 

40,0 

В.О.AlПОIIСНlCO 
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