
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHeCeHНJI змін до рішеННJI 
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. 

l 

Роз~ляну~mи пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, ВІДПОВІДНО ДО П. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування В Україні", ст.52 Бюджетного кодексу України, ст.67 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", 
розпорядження Київської облдержадміністрації від 09.08.2006 Н!! 633 ,,про 
схвалення проекту змін ДО рішеННJI Київської обласної ради від 29.12.2005 
N!!3З2-28-IV "Про обласний бюджет Київської області на 2006 рік" міська 

рада 

вирішила: 
1. Внести наступні зміни ДО рішеННJI міської ради від 29. 12.2005р. 

Н!!872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" ( із змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 26.01.06р. Н!! 898-43-04; від 23.02.06р. 
N!!:9ЗI-44-04; від 16.03.06р. Н!! 954-45-04; від 11.05.06р. Н!! 15-03-05; 
від 2З.05.06р. Н!! 17 .. 04 .. 05; від 01.06.06р. Н!! 23-05-05, від 20.07.06 
Н!!44-06-05) 

1.1. в пункті 1 цифру "88295,451" замінити на цифру "92269,989"; 
1.2. в пункті 1.1 цифру "69079,8" замінити на цифру "69089,8"; 
I.З. в пункті 1.1.2 цифру" 40" замінити на цифру ,,50" 
1.4. в пункті 1.2. цифру "19215,651" замінити на цифру "23180,189"; 
1.5. в пункті 2. цифру "90157,051" замінити ва цифру "94131,589"; 
1.6. в пункті 2.1. цифру "69699,0" замінити на цифру "69709,0"; 
1.7. 'в пункті 2.2. цифри "20458,051 "замі~ на ~фру :'24422,589". 
2. Додатки 1,2,3,4, до рішення БроваРСЬКОl ~1~~KOl ради вІД 29. 12.2.005р. 

Н! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рІК з наступними ЗМІНами 
викласти в новій редакції (Додаються. . .. 
, З.Фінансовому управлінню . ~p~ lСЬКОl ради профінансувати 

• • о \ О * видатки, зпдно з даним рlше ~ <оо fJ' 

4. Це рішення набирає .оqю ~~ty,Мa 
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Подання: виконуюча обов'ЯЗКИ. 
начальника фінансового упраВЛІННЯ 
заступнИК начальника -. . 
начальниК бlOджетного вlдд_lлу ___ -~~~~L':-"l.'І!~~:......'-- т .О.Сторожук 
Броварської міської радИ .. 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар радИ ~~~ ______ І.В. СапоЖКQ 

- заступник міського ГОЛОВИ 

- начальник управліня економіки 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов' язки 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст загального відділу . . ~ .. 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бю~кету, фінансів та цін ' 

000076 

С.М.Воз1Ш 

aR~ ,,-., (JLI, Н.І.Саченко 
--------~------

, 
СО ~ ІІ JIaВeP 

А.В.Булка 
--------~~----



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоl ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

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

~~----______ ~H! ______ ~Г 

D 
наН! . ________ ~Вщ~ ________ __ 

ПРОПОЗИIПЇ 
до рішення Броварськоі міськоі р~и від 31.08.2006 року 

"Про внесення змін до ріmеНЮІ 
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. 

1 

. Розглянувши пропозиції бюджетних установ, ріmеНЮІ виконкому 
ВІД 11.07.05.2006 N!!ЗІ0 та від 08.08.2006 N!З50 "Про виділеНЮІ коштів з 
резервного фонду" виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

Доходи. 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на 2006 рік на 
загальну суму 3974,538 ТИС.грн., встановивши в розмірі 92269,989 
тис.грн., з них: 

1.1. збільшити доходну частину загального фонду бюджету міста на 
2006 рік на загальну суму 10 ТИС.ГРН.,встановивши в розмірі 69089,8 
тис.грн., з них : 

1.1.1. по КФК 41030300 "СубвенцЇJJ на утримання об"єктів 
спільного користування та ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об"єктів спільного користування" збільшити на суму 10,0 тис.грн., 
встановивши в розмірі 50,0 тис.грн. ; 

1.2. збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста 
на 2006 рік на загальну суму 3964,538 тис.грн. встановивши в розмірі 

23180,189 тис.грн., з них: 
1.2.1 на виконання розпоряджеННJI Київської облдержадміністрації 

від 09.08.2006 року Н!633 ,,про схвалеННJI Проекту змін до рішеННJI 
Київської обласної ради від 29.12.2005 Н!332-28-ІУ " Про обласний 
бюджет Київської області на 2006 рік" по КФК 41037301" Субвенція з 
Державного бюджету обласному бюджету J.<иївської області на 
проведеННJI експерименту за принципом "ГРОШІ ходять за дитиною" 
встановити в сумі 1322,2 тис. грн. 

1.2.2. по КФК 12020000" Подато~ з .~ac~ транспортних засобів 
та інших самохідниХ машин і механІЗМІВ зБІЛЬШИТИ на суму 1 ОО тис. 
гри. ,встановивши В розмірі 1610, О тис.грн.; 



1.2.3. на викон8ННJI розпорядження Київської облдержадміністрації 
від 09.08.2006 року N!633 ,Дро схвалення Проекту змін до рішення 
Київської обласної ради від 29.12.2005 N!332-28-IV " Про обласний 
бюджет Київської області на 2006 рік" по КФК 41037600 "Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на погamеНЮІ заборгованості 
минулих років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, па 
виникла у звязку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, 
послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що 

затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування" збільшити на 1568,838 гривень, встановивши в сумі 
4774,289 тис.грн.; 

1.2.4 по КФК 240900 " Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади" збільшити на 
суму 1000,0 тис.грн. 

1.3 Зменшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста 
на виконаННJI рішення сесії Київської обласної ради від 11.07.2006 N! 
049-04-V "Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2005 N! 
332-28-IV "Про обласний бюджет Київської області на 2006 рік" по КФК 
41034300" Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального 
захисту виконавчих органів міських, міст республіканського в 
Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах 
Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснеННJI заходів з 
викон8ННJI спільного із Світовим банком проекту " Вдосконалення 
системи соціальної допомоги" на суму -26,5 тис.грн. 

Видатки. 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста 
на суму 1 О тис.грн. , встановивши в розмірі 69709 тис.грн., в тому числі: 

2.1. Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 10,0 тис. грн. , В тому числі: 

2.1.1. по КФК 120100 "Телебачення і радіомовлеНЮІ" на суму 10,0 
тис.грн., В тому числі по КВК ~31 ~ "~rбсидії та поточні трансферти 
підприємтсвам (установам, оргвн1ЗВЦUIМ) на суму 10,0 тис.грн. 

3. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста на суму 3964,538 тис.грн. встановивши в розмірі 24422,589 

тис.грн., в тому числі: 
3.1. УправліНШО житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради на загальну суму 1668,838 тис.грн., з ~: . 
_ по КФК 100601 "ПогamеННJI заборгованосТІ минулих РОIQВ з 

різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостач8ННJI та 
BOДOBїдвeдeНВJI, що постач~ся нас~енню, JII(~. ~~ у звязку з 
невідповідністю фактичнО1 ваРТОСТ1 теПЛОВО1 eHeprll, послуг з 

водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися 



органами державної влади чи органами місцевого caмoBpвдyвaнНJI" " на 
суму 1568,838 тис.грн., встановивши в розмірі 4774,289 тис.грн. 

- по КФК 170703 " Видатки на проведеННJI робіт, пов"JlЗВНИХ із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утримamuIМ автомобільних 
доріг" на суму 1 ОО тис. грн., встановивши в розмірі 1664,8 тис.грн. 
- збільшити видатки по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядуванНJI і місцевими органами виконавчої влади" на 
суму 210,0 тис.грн на капітальний ремонт житлового фонду. 

3.2 Управлінню праці та соціального захисту населеННJI: 
- встановити видатки" в сумі 1322,2 тис. грн на виконВННJI 

розпорядженНJI Київської облдержадміністрації від 09.08.2006 року 
Н!!633 "Про схвалеННJI Проекту змін до рішеННJI Київської обласної ради 
від 29.12.2005 N!!332-28-IV "Про обласний бюджет Київської області на 
2006 рік" по КФК 41037301" Субвенція з Державного бюджету 
обласному бюджету Київської області на проведеННJI експерименту за 

принципом" Гроші ходять за дитиною. 
- на виконВННJI 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" зменшити видаткову частину спеціального фонду по КФК 
010116 на суму 26,5 тис.грн. " СубвенцiJI з Державного бюджету 
місцевим бюджетам на фінансувВННJI ремонту приміщень управлінь 
праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст 
республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значеННJI, 
районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад ДJIJI 
здійснеННJI заходів з виконВННJI спільного із Світовим банком проекту " 
Вдосконалення системи соціальної допомоги"; 

3.3 Виконкому Броварської міської ради встановити видатки по 
КФК 240900 ,,цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядувaнwI і місцевими органами виконавчої влади" у сумі 690, О 
тис. грн. . в тому числі на осушеННJI території та BoдoBiдвeдeННJI 
дощових та талих вод з території підтоплеННJI житлових районів та 
земель сільськогосподарського призначеННJI західної та південно
західної частини м.Бровари ( І-етап ,,Будівництво водовідводу дощових 
та талих вод по масиву "Оболонь" в м.Бровари в сумі 150 ,О тис. грн. та 
на будівництво адмінбудинку (11 черга) по вул. Гагаріна,18) в сумі-70,0 

тис. грн. 

3.4 Відділу культури Броварської міської ради встановити видатки 
по КФК 240900 ,,цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місце~ими ор~анами виконавчої влади" у сумі 1 ОО, О 
тис.грн. на реконструІЩ1Ю прИМ1ЩеННJI школи мистецтв. 

4 В межах загального обсягу видаткової частини загального 
фонду б~джету міста на 2006 P~ з~ійс~ перерозподіл: 

4.1. Виконкому БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради: 



4.1.1. по КФК 250102 "Резервний фонд" зменшити видатки на 
суму 14,850 тис.грн.; 

4.2. Управліmпo житлово-комунальному господарства Броварської 
міської ради: 

4.2.1. по КФК 100203 "Благоустрій міста" збільшити видатки на 
суму 14,850 тис.грн.; 

4.3. УправлінlПО освіти Броварської міської ради збільшити поточні 
видатки по КФК 070701" Заклади післядипломної освіти" на суму 21,6,0 
ТИС·ГРН.,зменшивши при цьому поточні видатки: по КФК .070101 на 
суму - 4,5 тис. грн., КФК .070201 на суму -9,2 тис. грн"по КФК .070401 
на суму -3,7 тис.грн, по КФК-.070802 на суму - 2,6 тис. грн., по КФК 
.070804 на суму - 0,3 тис. грн. ,по КФК .130107 на суму -1,3 тис. грн. 

4.4.УправлінlПО комунальної власності зменшити видатки по КФК 
250404 "Інші видатки" на суму 5,1 тис. грн. та збільшити бюджетні 
призначення по КФК 010116 УnpавлінlПО економіки на суму -1,7 
ТИС.ГРН,Фінансовому управлінню на суму-l,7 тис. грн. ,Управлінню 
житлово-комунального господарства на суму-І, 7 тис.грн. на реалізацію 
заходів проекту " ПідвищенНJI ефективності використaнНJI комунальної 
власності за рахунок вnpовадженНJI новітньої системи управліННJI 

комунальними підприємствами міста , в зв"язку З виникнеНIIJIМ 
необхідності укладання договорів на підключеННJI до мережі Інтернет 
безпосередньо вищезгаданими управліннями. 

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

5.1. УправліНlПO освіти Броварської міської ради: 
5.1.1 по КФК 150101 "Капітальні вкладеННJI" здійснити 

перерозподіл : 
зменшити видатки по реконструкції дахів в закладав освіти на 1 ОО тис. 
грн.тис.грн., встановивши видатки по реконструкції та придбaнНJI 
обл8ДНaнНJI по їдальні СЗОШ N!! 7. 

5.2. Управлimпo житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради : 
5.2.1. по КФК 170703" Видатки на проведеННJI робіт, пов"JI3аних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утримaннJIМ автомобільних 
доріг" здійснити перерозподіл : 
зменшити поточні видатки на суму 40,0 тис. грн., при цьому 
збільшивши капітальні видатки по даному коду функціональної 

класифікації. 
5.3 Виконкому Броварської міської ради; 
5.3.1 по КФК 150101 зменшити видатки І!'О ,,Реконструкції вул. 
Грушевського" на суму 46,7 .. тис. грн ~a" збшьшити видатки на " 
Будівництво церкви ПреСВЯТОІ БОГОРОДИЦІ . H~ суму -46,7 тис. грн.,в 
зв"JI3КУ З необхідністю вст~овлеННJI ПОКРІВЛІ храму та заверmеННJI 

кладки стін перед зимовим пеРІОДОМ. 
6 В додатку 4 "Перелік об"єктів, видатки на JIId будуть 
~ОВОДИТИСJI за рахунок коштів бюджету розвитку у 2006 році" по 
виконкому Броварської міської Ради назву об"єкту " ПроектуванНJI 



і будівництво водовідводу 
замінити на " ПроеКТУВ8IJJ.:fr1Sijit)q1.l 
талоі води по масиву" 

Міський голова В.О.Антоненко 



до рішеШІЯ міської ради 

від .11. OR Щ N!! 1(-И-ОГ 

ДОХОДІ! БJоджету м.БроваРII на 2006 рік 
тис.грн. 

[од 
Найменування доходів 3агаnLІІІІЙ СпеціаnLllІІЙ фОllд РазОl\1 
згjДlfО із БJоджеТНОJО 

фОllд РазОl\1 ут.ч. 

класифікаціЄIО 
610ДЖСТ 

РО3ВІІТКУ - 2 3 1 4 5 4) 
0000 Податкові надходження 52804,4 1637 5444і,4 -

ПодаТКlI на ДОХОДИ, подаТКIІ на прибуток, 

шооо подаТКlI на збільwеllНЯ ринкової вартості 38770 38770 
~100 Податок з доходів фізичних осіб 38670 38670 
[0200 Податок на ПРllбуток піДПРlfЄМСТВ 100 100 

ПодаТОI( на прибугок підприсмств і 

організацій, що належать до комунальної 

10202 
. 

власносТІ 100 100 
10000 ПодаТК11 на власність 1610 1610 

Податок з власників транспортних засобів та 

20200 інших самохідних машин і механізмів 1610 1610 
ЗБОРІ! за спеціальне Вllконання природних 

30000 ресурсів 4950 4~50 
30500 Плата за земmо 4950 4950 

{оооо Вll)'Трішні подаТКlf на товари та послуги 2684 27 2711 
~601 ПодаТОJ( на промисел 8,9 8,9 
І 

І Плата за державну реєстраціІо суб"єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
громадин, асоціацій, інших добровільних 

~оз 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

75 статутів територіальних громад 75 
140609 Пnата за дер)кавну реєстраціІо, крім плати за · 
· державну реєстраціІо суб"єктів 

0,1 0,1 -- ПіДПРИЄМНИЦЬJ(ОЇ діяльності 

!~o Пnата за торговий патент на деякі ВИДІf 2600 27 2627 ПЇДПРИЄМНИЦЬJ(ОЇ діяльності 

~ Інші податки 6400,4 6400,4 

~ Місцеві податки і збори 1200 1200 
~j 

:~ ~іl(СОВаний сільСЬІ(огосподарський податок 0,4 0,4 

60500 
ЄДИНИЙ подаТОJ( ДJШ суб"ЄJСТів малогО 

5200 5200 

~ 
,!!ідприємництва 

261 3986,1 О 4247,1 
НеподатквінадходжеННR 

~1I00 liадходження J(оштів від відшкодування 
· аТРатс· ського · ІЛЬСЬІ(ОГОСПОДВР 



Aдl\liBicтpaТlIBHi збори та платежі, доход 
ow И 

~O від векомеРЦІІІНОГО та побічного продажу 
200 200 

іОО ~ержавне мито о о 200 200 
:;.;.-- IІnдходженнп ВІД штрафІВ та фінансових 

0000 санкцій 61 61 :;;.-

Перерахува1lНЯ підприємцями частки вартості : 

нестандартної продукції, виготовленої з 

дозволу на тимчасове відхилення від вимог 

вїдnовідЮ'IХ стандартів щодо якості продукціі, 
виданого Державним комітетом України по 

0200 стандартизації, метрології і сертифіlсації 

Р300 Адміністративні штрафи та інші санкції 61 61 
'0000 IВшівеподатковінадходженнп О 3061,1 3061,1 - Інші надходження до фонду 

0616 охор.навкол.середовища З,2 3,2 
Відсотки за користування позиками, які 

11106 надавалися з місцевих бюджетів 

іОООО Власні надходження бюджетних установ 3057,9 З057,9 

10000 Доходи від операцій з капіталом О 9147 9147 9!·~7 

Надходження від відчуження майна, яке 

належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що знаходиться у комунальній 

10300 власності lЗЗО 13ЗО lЗЗО 

~o 
Надходженив від продажу землі і 

иематеріВJlЬНllХ активів 7817 7817 7817 

Надходження від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до 

!оо 
розмевсування земель державної та 

Комунальної власності 7817 7817 7817 
ІОооо Цільові фонди 1337,9 1337,9 
-.;;.;: 

~o 
Збір за забруднеННJI навкоJIИПIНЬого 

37,9 31,9 Природного середовища 

Цільові фонди утворені Верховною РВДОІО 
Автономної Республіки Крим, органами 

01100 
Місцевого самоврядування та місцевими 

lЗОО lЗОО 
~ органами виконавчої влади 

'-!ВЗ0М доходів (без трансфертіВ) 53065,4 16108 9147 69173,4 

L ОфIeliiвI трансферти (р03JВJlфр?вyJOТIoеи за 
16024,4 7072,2 752,0 23096,589 

~ !.lІДами трансфертів та бlоджеТIВ) 
~B· . О О 
~ ~ ІД органів державного ~paвJIiВНJI . 
~~nrrи, що надходять з іНШИХ бюджСТ1В 120,8 120,8 
~ Дота ... 11020 r-:-.; Цll 

1 Дотації DИРівшовання, що одеР>lсуІОТЬСЯ з О О 
........... ~жавIlОгО БІОДЖety .-

-



JJ,UV бю1J)lСe:ry Автономної Республіки Крим та 

обласНИМ БІОДЖет8М на зменшення фактичних 

}І 
Дlfспропорцій між місцевими бюджетами 
через нерівномірність мережі бюджетних 

установ" 107,3 107,3 

0209 Інші дотації 13,S 13,5 

02і3 
Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевиМ бюджетам для поетапного 
. 

запровадження умов оплати праці працівників 

БЮдЖетної сфери на основі Єдиної тарифної 

сіТКІі та забезпечення видатків на оплату праці О О 

0300 Субвенції, в тому числі: 15903,6 6320,2 752,0 22223,789 - Субвенція на утримання об'єктів спільного 

.' 
КОРlfстування та ЧІІ ліквідацію негативних . 
наслідків діяльності об'єктів спільного 

0303 користування SO SO 
"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бlОДЖетам на Вllплату допомоги сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
Д1ШІНства, дітям-інвалідам та тимчасової 

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

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво і придбання житла 

військовослужбовцям та особам рядового і 

~\ 
начальницького складу, звільнених в запас або 
відставку за станом здоров'я, віІ(ом, вислугою 

років та у зв'язку із скороченням штатів, які 
перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживання, членам сімей з числа цих осіб, 
ці загинули під час виконаНВJI ними 

службових обов' язиикїв, а також учасникам 

~07 
бойових дій в Афганістані та воєнних 

конфліктів" 752 7 .. 52 

"Субвенція з державного БІОДЖету місцевим 
бюджетам на надання пільг та хmтлових 
субсидій населенlПО на оплату електроенергії, 
ПРиродного газу, послуг тепло-, 

ВОдопостачання і водовідведення, квартирнОЇ 
J ппати, вивезення побутового смітrя та рідких 

8209,7 8209,7 
~.!!ечистот"; 



, "Субвенція з державного бlОДЖету місцевим 
І 

бlОДЖСТ8М на надання пільг з послуг зв'язку та І 

І інШІfX передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, 

зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного 

побyrового палива, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної . 
плати, вивезеНIJЯ побутового смітгя та рідких 
неЧІіСТОТ) та компенсацію за пільговий проїзд 

309 окремих І(nтегорій громадян"; 1130 1130 . 
"Субвеllція з державного бюджету місцевим 

бюджетам І1n lшдання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого піЧ1l0ГО побутового палива і 

1310 скрапленого газу"; 1,7 1,7 
)323 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення виплат, визначених 

Законом У країШ-t "Про реструктуризацію І 

заборгованості з виплат, передбачених 

статrею 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогічним та іншим 
категоріям праціВНИl(ів навчальних закладів" 762,8 762,8 

О373 
І: 

Субвенція з державного бюджету обласному 
бюджету Київської області на проведеННJI 

експерименту за ПрІfilЦИПОМ "Гроші хоДІТЬ за 

- ди1'ИНОIО" 1322,2 1322,2 
0363 
І 

Субвенція здержаввого бlОД>Кету місцевим 
І бюд>кетам ва фінаисувamш У 2006 році .. 

Програм-перемохЩЇВ Всеукраїнського 
конкурсу проеl(Тів та програм розвитку 

350 - місцевого самоврядуваиИJI 2005 року 350 
!О370 . 
, . Субвенція з державного бюджету місцевим 
! БIОД>lССТ8М на проведеВИJI виборів депутатів 

~ Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
і місцевих рад та сільСЬКИХ, селищних, міських 
j 63,2 63,2 
~ гопів" . 



!358 Субвенцїя з державного бlОДЖету місцевим 
; бlоД)lсетам на утримання дітей-сиріт та дітей 
і позбавлених батьківського пікnyванНJI, в ' 
: ДlfТJlЧИХ будиНlСах сімейного типу та 

)376 

. 

.. . , 
ПРlfИОМНlіХ СІМ JlХ 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бlоджетам на погашення заборгованості 

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

водовідведення, що постачалися населеННIО, 

яка виникла у звязку з невідповідністю 

фактичної вартості теплової еllергії, послуг з 

водопостачання та водовідведення тарифам, 

що затверджуваЛIІСЯ органами державної 

!І влади чи органами місцевого самоврядування" 

0380 

0319 

Субвенцїя з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання центрами соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних 

послуг ін'скціЙIIИМ споживачам наркотиків та 

членам їх сімей на 2006 рік 

СубвеlЩЇЯ з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи щодо заборгованостві 

ГPOM8ДJIН за житлово-комунальні послуги та 
енергоносії в paxylJOK часткової компенсації 

~. втрат від знецінення грошових заощаджень 

~ooo з іншої частини бlоджету 

і Кошти, одержані із загального фОА-' - ~ 

92 

72,1 

~oo до БІОДЖету розвитку (спеціanь~W ... ~ 
L Разом доходів II~ .... ~ -::-~.., ~~ 9089,8 
L Всього доходів 11 * f.-:/~\lК ~ р 01 ~089,8 

92 

4774,289 4774,289 

72,1 

223,7 223,7 
752 752 752 

752,0 752,0 752 
23180,189 9899,0 92269,989 
23180,189 9899 92269,989 

Антоненко в.о. 



ІСФК 

Dl011 
ІПОІМ 
ВlIІ 
.OtOII D 

I.D901OI 

IJI90201 

1.D90203 

1.ІІІО2О4 

1.D902Cl6 

Вад.тк. ВlОд.ет), мІст. Вро •• р ••• 2006 рІк 
:а8 .),.кqlа •• л •• аlO структураlO 

1-- • __ • ЗЛГЛ '··--:-0 ВIШТlOI 1"nW ••• "'. ··--0 
І нп. ~ І киа ~ 

lIIPDY8 
о ..... = В ....... &CUI8InY .ФJВІ1Ііо......., CIJI18IYIICIIII l1cnvoati СІІІІІ8ІІІ [aмyкu ІІІ'. ~ lIIIDr.I 

аРІІІЇ 
.... на 

nOТOlllll lІР8ІІі Вa.an: (IIU JIМ 
.... 

иі(JU Da.on: иаJlruJ 
1000) 

(.,. 
(ІІІІІІ 

aacnyr 
2000) 

(ІІІІІІ 1000) (IIQJI 
(IIDA 

ШО) ( .. 11І0) 
1120) 

.~ 
1120) 

.- -, Llllla 

~ ~ 
3656.9 1341 ~ 3 

~ 
52 О О Uj ·AnI.· 

lMD5JI 7111.5 2371U 370.4 115&.1 7.., 26.1 
U 111 [ІІА. 6'r О 
І,. m.a. ТЛІ 

.а- "'9,4 158..., 11"" 441,2 115,7 30,5 1352.' 1352,9 0.0 0.0 

It1im.nI8CicpiiiiW ..... 0CID6UI __ ilCliiillpIOCtКII...н:n. 

~ Y8pliнii "ІІРО CI8IJC 8аСРІІІЇ8 .... l'ІрІІІ1іііа 
~. oca&ua. аї ІІІІІІІІО oc:a6mr8i 3ІІІІІІ)'І1і nepu 

__ ( ..... ),.&nUrIК lІІІІІСР/ІІіІі 

І осі&, аї lIIUII1IO aca&lllill1IC8Ji'Ii IICPU -, ,"n-.... aaa&ur. ІІІІІ мum. oc:a&nui 1JI1-__ n_.' 
UDIIII( ...... ),.6auuI 

" 

асі&. ІІІІІ ..... lICIIIIimi8I 1JI1- 3ІІІІІІ)'І1і -' 88pCUII_~18 
аі СІ8ІІ8 ilallanUlllllllIIIICIIЇIID& 

.a60C~": "~ '110А SI1lLll 

I~Y __ ' ~::-lїIbuI,npunirіа 
..... 1I&'DIiIIIa. ІІІІІ....,.. 0CD6IIIIIi lICIIJm ... 

"'. . ..:.... (uiaaм) 18 6In. ... aOlllpllltl& 
..... аї мum. аСОІіІаІ8і JII:IIYПi acpu 

.ОСОІІІІІ, аї ....,..1ICOIiIaDi 1JI1ADIЇ ar.nyn& 
ilCJllA.r. ІІІІІІІІІ ( ...... )18 ....... 1UIII1pIID 

асі6, аї lI8IDIIO 0CiD&aI8i 1111-JIII:IIJnI асреа 
.,..... iIIIIIICUCIi8~ .. 

I~' --_ .. D.4 0,4 

I-... ~ ........ 
Ir.r .... 

' 7""'" lI:I8IJC 1СІ'СрІІІіа ..... npunil 
І SaНC.Y-. aco8ua, ІІІІІ....,.. OCaIIUt8I JICIIY"i 

lnepu~' ...... ( ..... )181imaм IUIIIIpIID 

ІІІІІ....,.. aCOIiIUa8i ... DCPCA 
......... 1IJIIIIi. aco8ua, ІІІІІ., ... iICIiI6maIi 

!РУ- JIaYni nepu~ UDIUI(uiIuaм)18 
........ аlllllpllD (JIПI6IIna) аСіВ. ІІІІІ....,.. ocaCSnиIi",_ 

~мpulimlillllllllOD. ..,..... ~ 
IJIDI'IIIIКIIIIIII СІ8ІІ8 

2Q.I,O - .ас: 2NJI 
118 

і= Ш.О ЩО ,..-.-1.-
І""" lIЇIIW1I І r CnYdII 18111ТСр11Н111 aPrIIIiI 

, "=1=-8" ін. _U B~ 

., 

1I и .. а 
." 

0I1II8r.i > 
W 

о .... 
иі(1IU 

DIICIJYI' 1000) s: 
(IIQJI 5IURr 

1!6Clt DIDIImIY 

U 

~ 
О 5IJOJ 

'''і О 3486u 
67.0 

17.' 0.0 0.0 1121Q,3 

3120,0 

D.4 

21U.C1 

ФоО 

19,5 



-'l~-

І 

=-
.анзаз 
1.0!103M 

------ ,-
~)18 __ 

.-IсрІІІIIІНJlIІІІІІІ. ..... CIICPn. _ .......... J ЧoptIO&IIIКWIIIIO 

І і ,_ .......... -
IIIIII'CDIII 

ІIIDВ І.ІІНПІІІІІ_ 

І 

14'.0 
212J1 

І_а 

14'.0 
ZIZ.O 

IHU 
І_а 

lit~~~~i=.USIIIImI~:=~·.ai~~,~ 1�8�a����':-іDі:і~~--і"~.~"іі~:~іа.-_~D~IUI8i)'~~~~:Ц::::1g~ 

14'.0 
ZIZ,O 

IНІо' 
1411.0 

31 

І! a~-, i_~=-~~Н8ADМY ~~13-~4:=-:51.I+-':':lllo.s=:t-3І,5=-=t--:l=:tо.оr----з=о.~~1t--=з0.7:t--~t-----f--::-:J7.,+--+--~t--_..:;;1m:z;t 
.119131 • - IJ , ! 14 524 
JI9I] І ..... ~ lfI tu 35.1 aJ 1.1 
І.тк ~ [~ =~~--~~~+-~l.=II~,А~6~~~~з~~~---r-------+------~--r---+----+----r-----r---~~~ 
1.1191 ....,; ._- w,.~ _.~ IIi5JI 'l.4 12,1 ~ 

.119 І aamda І і JIIIII ciм't..mtI 'iIt МDIIDIIi l4IJ 141.t lW , IІоІ ща 

.1191101 
IМ1105 

.ll!JI1U1 

1.ll!J1207 

• су6инаіа J ..".. .. 1Di'D ~ ofinecмoмy CiUIIInY 
lCIIiaCWd OIinUJi -1IJID8UCIIМ CllallP'DlCIIi)' .1IpIIIIШf1lOМ • 

гpcпui_· .... -
• і _~ lІ8ІІІ1Іі8 І , l!ИV8f!i JIIIII ~ аіТеІ ~ .--. . ... _. 

..:. .. 
----

-.. -
IIІрІІІі, 

IPOIIIUII. аі 
, .. ІІІІ8І) 

II'DY 

IJaiIIСІІа __ • __ з-у .......... ро 

1'1.1 1'1.1 IZl.I 47.1 10.1 

50,0 

23'.0 23'.0 
20,4 

13Щ 13Щ 

10,5 
IПZJ 
IU 

23'.0 
10 ... 

I~ 1~~~-;;~?~rIII~80~-!IІСІІІL:.,:і;::.OiJ: ... ::=+=Js::~_~ .. I=:і!4ІМщl,ll,5=Jо.що=JО'~О]I!і&4z.LlіІ=:~~:::t::=:і! .. ...,!!;~' ОJ~і!~t:=оЩ:=tО=Jоt=Jоt=:Jоt]~1.5 
_. ,...... ~13--:іж=::: 0.0 0.0 2&42.1 I:~ 11 .:= 

0.0 Ш.7 223.7 



О, .0' ..• 
.~ .-' 

1--
17 'О! 

JCI 
11 

• ОоО' о_о "О --І 

1097.!l' 'IU' 0.0' 

676.5 676.5 

71.0 71.а 

3S1 

31 

а.о 
111511 

30.0 

, ОО __ 

0.01 0.0 .u.a 

185 

0.0 

о.а 

I~ 
С 

.au.:s 0..1 0.. 237.51 6И.s1 

1025,3 D7.5 639.5 

-
о .. ' 

"6..5 

71.0 

1664, 
3SDJ 
'15,1 

30.1 

NOUI ~~~IU~~~~~~~~:D~~~.----;-D--t--1---г--t--1--~U~А--~~~-1--+--1~15,~4---Г--~15,~4 
~~ [8IIUII СІІІІОlРІЩУІІНІІ8і 1307,3 ~S7--3 1150 1307,3 

,25ІІІІІІО 1:1'КІ1НЕ ІДО 4701.21 4467.1 0.0 0.0 а.о 14'.1 а.0 а.а Q.O .D.II JJ,D 0,11 O,D 470JJ 

І ~ І Фou u.s: а о a.s: 

w w 

320 32D 

4D.II 40.0 а .. а.а 
752.0 7S2,,0 



В .... т •• Ії ..... ту .. Іст. Вро •• р ••• 100' рІ • 
• 0 rоло.в." .03lDOO.".B ..... 0штl. (1IIU1III ) 

:lAГ1' LU OIPUnД" 

:а ••• ,. ... • •• "І --- > 
lО8ІС квк ...... IЇІаІ8СІ1 • .,......--~ - - Iк.m- - 1....-,.. w 

lJaraOUIi IIJIIIII 

І(:а;:; 
п_ IIJIIIII - () 

в- ( .... 1ІІІІО) ( .... 
I:'~ 

.. ( .... в- ( .... 1001І) ( .... 11ІІІІ (8011 
.. ( .... 

ЗІ: 2001І) ІІСІСІІУІ' 2001І) 
1110) 1110) 1120) ( .... ~ 

~ 31 
1160) 

~ .ІІІІІі .(~) ..... 0; 672J1 71 .. а.3 Ш7J1 13ІИ.оІ І оо .... ваl 

• ~ 2"'- 51'. 60.2 О 
-1)..1 IL о. 

~ Ж ж ааі_ 

11SD101 ВІВ 2910,5 29111.; Z!I 

; 
'1 ____ 

211.. 20 .• 1- .. I!iD~ І 
IL DJ 

- ._, 
10.1 І 3 • 

• 56. D4, 16.1 І 43. І 5DII .- Іі 985 ІІІ.! 985 .. ~ 

..&apia .... ~ .... A8IVaII8Oi 1- KJIIIIIo ___ pu'l8a-.~1ІЇоІа 
I~ lJ.2 63.2 І а.:І 

12!iIDID ._----. І. 3121 1211 І па 

1ж.-" ___ іар •• __ .... а.~'18 

--С8МІІ\У,-_._-
1_ -7 •• - ._!' 1'''~811C11Jn8pD11Ї8'18':I8'..,b 

-r .:. ...: DIPIIIPIIIIIIY аІіІаау:18 
. u;~ .-_асі&,аі.,..,..аіа 

._.~"""'" 
1І!iClІО7 -А •• _.:. --, І 752 752 752 75:1 

12ACI!IIID 
IЦiDoai ....... JI8IIPIIIЇapnua.uc.-v~і .- .- оа 351 34D 

~ ---- 'nll8u1 ... 1- '1:1 •• IIIJ4A 37S.6 а.а 2D.a 1617.9 13IS:U а а ",І 295,11 295J1 
01011 ~- &І: 142. 566,J _2СІ6.1 41, О О 

Е 
~-I ".т .. 92 
~_: 

11 а 6'J 
2ші m:i ш .. 

1iIcuId__.. ....... 1. """:':-СІІРІ8-:-';'::::--
.• 8818C1J111Фa) а--., 

І D!l12СІ'І ,І 211J1 2111.1 І а9.1 
~ ~ ..... _a_ 
188111' " ..... "Про CI8IJII18IIpIIIЇ8 аіІа, ~ 
I~,~ai ~acalillai1lCllJПl асраJi8п. ... -. 
І...... ... (JIn&I8)aciI, • .• ' -: .. _... -,~;;;.....I._":'-

. . - .. 
асра&амі---. ...... 

."'. аСіІ, аї --. aco&nai ,-- 8ІРІ8М IIIIIIICИD 
"... •• -.аі_ ........ 

IIIIIZIII pIIIpICЇI..clllllCЇ ....... ~ 31Н 1120 312а 



-

L/ 
І .. , • _, 

І 2.СІІ 2А2ІІ 2.СІ1 

І І ',- ._ ... ... _--
'1lllDlD ._- 2DI 201 2&1 

1.111а2115 
rr-i 1lЇAnl88l"ї_.і--.aydII, ... І .............. 

8.! 29..!! 21.!1 

,~-=- - "..... ... М аї lІ&ІСІРІ8ІІІІІІ 
, ....... 

1.С1!1112119 
-....;.~........ '. __ .- .. , І.' ... , 

1- 1-

11'70102 II1ІОМІІІІІІІ І'7L!1 1'76.5 I'7L!1 ........ 
,I'JIDIII 71 71 ~ 71 

IПUa.na""F .. M ..... aa&м .. _ .............. -u:.. 
1unyУ ....... 8J1pa CIII1JIIICI'CpAЇ8 ...... npunU"-
I_'~· .:......~ - ~~IICII6aai8:IIJI'К acpcali8lмi • .....-., 
I~" ", ,. __ -...( ___ )аа&.аї_ 

1--"'· ,;......;..... ';';_1ІСОІіааі .- ._--.... 
І ... 

-.о, 

'1І5р5А 

ID!I02aZ 1--;: 
........... 

ОА 0.4 ILOI ,- ......,......,IunIyXllillмai 

I~':,..; • ТpDIIIi waun. 
I~ I]~ :; 1011204 

1_1. ___ ....... ___ 
ТJI. 7!I, .!І 169.5 :18. 21: ]D.1 )0.1 17.8 

І 0!IIDCI2 .i..-n118 21~ 21~ 

.......... ....----:1 
.II!IIDID ,- .IIIU 101&.11 ІІІК.ІІ 

I.D!iIDDi .- 1- І- І- І .... 

III!IIDII! . -....... "..1 • ....1--. ... 115.11 115.11 IISA 
Jl!llDD6 n:::.._ ~ .- 5I5JI 515.1 5I5JI 
II1!11D117 .- ,_.;... 31 :11 JI 

II!ID&DI ~ ....... - 1сім'811 -і .... :lМА JCILI 
:n== , ___ ..r ..... 

•• .&ahIaI· 
.II!II:JIID 5Z4., 52 •• 1 а ... , 
125СМІМ = .: .1 0.0 .а 

11511101 8U 295.11 295.11 21!1 
ПО ИНADDІ ин .... 1 221.' IU 1.' tUI tUI 0.0 U а. ... tUI tUI J,'" 

• =- :І].а; 

~ 
221, IU 1. а DQ 

,1iaJ!ry ]jj 

laIi'aai8~~ 
1=.,-- -.v' .ао.а OIIU! а .. 0.0 

lиож 
. ~~""'.""IIJ&IaDany .. -

112 112 1--, 11 Ш 
ІИDJDІ Itr-._, 201.2 201. 201. 

I25CDDI 
1tr.anl.1ID 

~.&. 
• ..---.,pIIJ88III)' 

1$ 152.11 15:11 
2и 11.1 11. 11, 20. D,II tUI '7.1.1І 51 .. DJI IU 2JI 21.t О. ІКА 

111111111 Dвnrnr '1.1 '1.11 71. 2D. 7.1 ,[і 21.4 ІКА 
UiL ПU -- 10 аа І, »u а ~ 11 ~ ~ ~ ~ '11.1 

111111111 10ana.a- JIU 216.~ ІМ 0.1 І, 11 2КА 
125ІМСМ IІІшІі_ 212.А ІПJ 1 .. 1.1 11 -2И.А 

11711ІО1 

~-= .... 'иіі w ІІ! І :J5II 
~ а12.А П'J2.. ш. Щ 111.2 І І а 11 11 11 D12.t 

LOIIIIII ~ »f.4 3МА 2ZU 12.4 111.2 ~ 3J4..I 

1.1111М115 
1- "'1ІІІ8рІІІ181111р11''' -r 

211І. 211І. -.- 11 21D1 



1150101 

111040І 

12IIIDIIO I~ 

230 
.010116 aana, 
25О4СМ ..: 

110 

010116 aana 
.11І1 ,. .... 

1--' 

.010116 - ~. 

JJ!IIПDІ 

CI!ID1IID ,-

1191214 

IПIDCD І' ...... ІІ.. 
cnalDl 

1-
і __ 

- І - _. •. І'" • - • •• '2 •• ' 

223. 

........ 4774.2111 

1164.1 1025.3 237..5 6]11..5 1164.8 

1577.а 1.517.0 Іща 

23ао 23:za..a 

D 517..1 307.3 210..0 517..1 

D l5А 1.5.4 l5,.j 

45IUI 45IUI 2u..2 ІІМ.' 10.1 О D D D О О а а .а5ІІ.!ІІ 
.aL!I 426.5 211..2 1~7 10.1 а oI2lL5 

24 24 а 2,j 

7.Ji 7J1 5.7 1.7 D D D а а а а а а , .. 
,.. 7-' .5.7 1.7 а , .. 

IIID.J 1ІІ1ІІ..1 511.2 211І 41.5 3 О а о а о о о IIID..1 

149.8 146.1 111І 3&.2 3] а 14!L11 

И5.!І ]П., '.'А "38..5 а D5JI 
191.1 '9'" 416.] 35-' а 111.1 

4u 4u 3D..1 І L4 а .U.:J ::4 311...5 154.7 56.8 а 311..5 

Cl7D4DI i_r-'- -_&О. ...:...- 211U 211U 1418..1 ш., 165.' 219.1 а... 11.1 D 2LI 50 24 ..... 
І_Ш~.,--, 

lIIPUIIЇInmI88I 

І 
91. 'І. а 91. 

lmaa "'9,:) ... 9.2 

1.1 І] 1.1n811 
-r 

11 .... 



111911. 
l:OiїiDt 

11911111 
.. tIDS 

"ІВІ 

IIІОllD 

-w __ 

І .. 

I~ 

. ~ ........ 

-
,~. 

l~aa ____ , ___ an __ ~Y~~~ 

.. 

IJ8~~~~.~~a._ml~. ___ ,~~ 
я....,.:r~ :... . . ..,.... 

11-•• -....._ 

-
IОI.1 • 

-.-." 
ILI 

57J1 

5ІІ.ІІ 

241 

..... 
.'1.1 

IDII.U -.:J li7.Ji ".1 ІD.!I 
IIU 7::u 2і:3 w 

ILI 

57.! 

!OJI 

24. 10.11 61 16.11 

74.1 'О.'! 
111.1 l2іі 47~7 10.1 
255.5 ІН ііі 12 

.... 
ІІІ 

1'7II'J 
IDIU 

а 

а 

О 

О 

.-... ~.sl 1 

I'7II'J ---.m 
D.II IDIU UiIiUi 

uu 
OJI 

57.1 

511 
241 

u U U 
а 1011.1 1016.0 ІОІ&:ІІ ІОІІ 

DW DW ІПІ.! 40.. 'ID.3 а l25.J 317:' laiUi ш 51.1 0167,1 3КІ 3IDI.! 

I'~ І. а ІІІ 

lll~ " ...... :~ __ ..... 351.:1 3В..:! 2!і1.] 92.. 1..5 111.3 121.11 26..! ,.. 46J 21.1 117.11 

IIID11& 

IPA~OM: 

МіClotDIВ nШDа 

.05 
о 

а 
IJП. 

а 
5 

ІН 

1228. 7.if.ii 
III~ 

.01. 26!1_ 
0.. 42iij 
5'_ 4іі..1 

12. !І 

1ІІО,ІІ 

.... IL 
OJ 
OJ 

JIIU 
а. 

:ШІ 

3iiD.ii о. 21. 

В.О.AкtaисиlCO 

зм.а 

IDD.O 
.0.2 1 .. 0.5 

4І. 5IL 

ІН 

Ш 

100 
167.U 

11 
4iiL7I 



Дoura84 

ДІІ рlwtlllН8 .. 101101 JIII!III 

_1.1 Jf. ОСІКн. ~r-ol-O& 

ПерелІк оl'anlа, .IIДDТICIIII. RlCllyдyl'lo npoDOДlmlCR 

3В раsyпок кошті. 11 . РOJ~1П1С)' У 200& році 
КФК Нав. roпoвноra pD3noplIДIIIllD BCIoOra ут.ч. на 

lCDIШ'ia ВідСОТОК ВИдmciвна Вnо" поrвшснu 

06'аа 
зllпulы�ldI 06car 388СрШСНocri 388СрШСIIU .llДІІТІСі. 3II6opraBa-

фіllDllcyJIIIIlНR 6удіВНИЦl'Dа 6УДЇВІІИЦl1ll1 па ності, шо 

118 по'Шl'OlС 06'DCТDIIB ПОТОЧIIIIП yrвoPMII&:II 

61Oд*CТНora МВn6yrнi рік напочlrrOК 

РОкУ POКlI року 

TIIC:'!]JI'. % nlc.rpH. n.e.rpfl. тнс.rpн. 

1 2 3 4 5 6 7 

B .. КOI ..... nn кoallтeт liраааРСloкоІ мІсІоКО! рад .. 21590,4 41.& 9483,2 3"2,5 0,0 

150101 Bnoro, • Т .... по 06'arrax: 20838,4 41.& 8731,2 2910,5 
PelCDHC'1'p)'КQЇ8 МaJtДIНY на перетині б)'JIIt8IIP)'. 
Нашr:lCllOCd "DL В)'n. rarapiнa (ВІ черra) "DL 

npQ6aна O6mUOIUnUa 2669,0 81 510 200 

1іудівRlIЦl'8O uмiн6yдnnкy (В чс:рra) по вyn.ranpiнa 

18 10251,9 83 1705,1 100 

П 'I1L парку "ПРI.mI:pIU.П" 127,0 127,0 30,0 
PexoHc:rpyкцi8 кінO'l'elП'JlY ім. Т І.Шсвчена під 
п8ІІІЩ УРО'll'СІ1ІХ подіі" 3724,0 2 3656,0 1177,5 
PClCOH~ вyn Ії ra 2765,0 35 1789,0 553.] 
Прси:ауванu і 6удiвнJщno водовідвоцу дощоваТ'I1L 

'І'ВІІОі води по lІ8СИІІУ 060n0на. 105,0 105,0 30,0 
liудїlllDlQ11lO nuш.JIону 61О1ІС'П10ra водопоc:raчвнна 
в pвROHi парІС)' "Приозl:рннА"· 252,0 92 21,0 13,7 
Рекан 

. 
ІІІІРІС)' їм. Т І .шсвчена 70,8 29 50,0 50,0 

ПРОClCl1lі po6crm :І Bнroroвnc:нa "Техніко-
екопомічноra pD3011X)'111C)' 1p8Нcnopnlora cncшyчeнu 
lipaBBPII-Кнїв-IіРОВВРII" 150,0 150,0 150,0 
liудівнlЩІ'ІІО цc:pall "Покровп ПРСС8ІІТОі 
IіоraрDдlщі" 146.7 14&,7 146,7 
liудївНІЩІ1ІО gc:pDII" Пerpa і Пввnа" 150.0 150.0 150.0 

Прос:аув111Н8 pc:IDнctpyJШii Mвricrpaun.нoi вупащі 
рвЯонноra :lН8ЧС111111-1I)'JL ВО33'cднallJUI 131,0 35 85,4 80,0 



- . 
l~у~_..-.-.а-..оnpoDO.lO" в""'" 
·Пcp8lOl1l" :Jl cnaPY.IUIМJ' :ІІіору. а ........ " .. та 
8Н8DpJlCnU .... nOllCpXllC8lfX IIDД 10-." мiкpapвllaнy 
ar.5poup .. JS2,O 39 92,0 92.0 
&yдfllllНЦ1'8o Pmro-lCaraIJIuo,коі ЦCJ2КВ1I "Пpccanoі 

діви t4вpii НeycnuпnJі ДОJlOIfCI1'И 50.0 ,о.о 50,0 
Sудівшщrвo перан Cuтa-Дмlnpiвcькoi napaфіі 
УІЩ 50,0 50,0 50,0 
П . DOбom по 8'іциnx 3_8 30.0 30,0 30.0 
Рехо •• охра 8 _~кy "П~оl'l1" 14,0 14,0 7) 

ЖИтлоао 6у4ЇІШПCnO і npид6un .. ЖIn'JIII 
8iRcr.кalOcny8бo81U1М та ac:06aJol РlШОlОro і 
иа ..... 1IIUIQDro c:кmщy. звim.ueнllХ 8 звnас в6о 
8iacrau.y 3IL Ct8ВDM :шора.' .. 8іко .... 811cnyrolO ра. 
1'R У 38'83КУ Ь скорочeшuua lD'I'UIia. .кі пcpe6ylaкm. 
на ICIIIIprИpИOму oбnixy 3IL місцем 1IpD8IIIIIIIIКI, 
'IJICIШМ C:iМeR 3 чнc:na uиx осі&. .кі 3II'IUI)'JIII під час 
.ИКОII8IUIII НlIМИ ~8ИХ о6о.'83Н'. а 'tIIJC08 

учасвнам 6оао •• aiD • Афl'l1Иіcnші ,. ВOЄННlIX 
150107 IDНфJdкriв 152.0 752.,0 7S2.,0 

Вімin 3 фы�чRоtt куm.'lYPЦ .... спор1')' 90.5 0,0 ~.5 0.0 
150101 Рекон • M8IIIUIJ,UOro"- _ОО. "Кynua" 90.5 9O~ 
150101 Ynpaвnbuua ocвї'nl 594'.1 34,6 431в.в І707.о 0,0 

РСІОн · ДІІХЇ8 8 :IUI1IUUIX осаіти 2350,0 38.7 1400,0 717,0 

Раа • iдDm.Hi'nL nPИд6alIU oбnIдuмик 100,0 100,0 100,0 
РCllDI • фасащу 30Ш 1& 9 1260,0 28.2 1120,0 255,0 
Вyдiвнuurвo мiHixaтem.lli • 30Ш Nt 3 491,8 74,8 123,8 120,0 
Пpocxmі РаСіСпИ 1111 .удову корпусу зоm.N!r2 100,0 100 100,0 
Раоиc:тpyкцiR МеРСІК rapaчoro тахonо.чноro 
вадonoc:naЧIІННІІ ДН3 "3ipaчJca" 50.0 50 50,0 
Paoнc:rpyкцiR c:nopm8DOro 3811)' riмнaii ім. 
LC.OniRmuca 100,0 100 1000 

~ 
. 

-Лідер" 300,0 200 100,0 

Раок • 11IlJXY НВЦТМ 400,0 340 60,0 
Пpoeamd pa6Dnl щодо 6yд1в1UfЦl'll1l ШКOJllI-сцкаНеl 
на !~чcu.1У no.uїP" 30Ш І-Ш ст. ХІІ 100.0 690 10,0 

рао _О ДН3 "Ромашка" 95,0 95 95,0 
Упрапін". aarmo.o-lСОМ)'''ал.uоro 
roCnOД8J)t'1'118 12440.3 35.4 9728.0 3891,0 

150101 Вa.oro, • т.ч. ПО O&'an'U: 10'10.3 35,4 8І9в.о 1577,0 0.0 
ПpIJJ]JJII!8 і8lrrлО8Оro_фоицу 1404 28.7 1000,0 729.] 



_.-
I:'JIIRJIIIМA Dc:pcIICКn'.'lOrD paиln1IY 8D,11Dnpoawro-
1llUllllJЇ3aQflbrarv raC:nCUaaPCI'88 'III:1D&aIJellelI'" 1900,0 34.2 1250,0 250,0 
lf8CCIIeНII8 ..аСІIOIО IIII11fDIO ІІОДОІО 

liудівшщno ІІІІРКУ • раІІоиі АIIШJI8У "ТОРl'Мвш" 300,0 33.3 200,0 170,7 
Pexuиcтpy1CQЇ8 мерас З0Внhшa.oro освітлeнюr 1431,0 23,1 1100,0 0,0 
liудївlDЩПlD ДIm111J1X мвJlдвнчnxiв (nporpaмa 

"Пoдlір'.") 650,0 15,4 200,0 200,0 
&удівlllЩ1'8O мallдaичJlків д.IUIз60ру mп та 

ПРиdlllllUl 06nuнвннa 1700,0 11,8 1160,0 40,0 

Рскон 
. 
тenmщi m IIJiPDI���PH-ФJIОра" 1298,6 5,7 1228,0 30,0 

Рекон • І доріті і8 2164,7 8,3 1998,0 50,0 

Просп 8іавсщу 8 пocriRне IШрнC11JIIIIIII8 3емс:111оноі 
дbuaucн під 6yдiвннцrвo HOВOro 1DIIIAD8нща по 8Уп. 

KYIY3D- 12.0 12.0 12.0 
Пpoelmli ро6отн та pc:кoнc:rpyxцbo МCPC:It 
30811ЇШ1UoOro ocвїТJIeНIUI 50,0 50,0 50,0 
Проrpaмa pa:l1ІКІ'К)' 'l'l:lUJo:J86e:Iпеченнв міста та 

IВIIPD ......... снерl1Dберїl'lllo'l1lX тexнonorin 45,0 45,0 45,0 
180409 Ba.ara. 8 Т .... по 06'DC1'IIS: 1530.0 1530,0 2320.0 

ПоПО8НCН1U1 Cl'lD)'tНDro фОIІЦУ Bup06l1Н'1Oro 530,0 530,0 630,0 
yпptIВIIЇННR lIDмyнam.нaro ro 
Попа8НCН1U1 cnnyrнoro фОJщy кп "eny.&a 1000,0 1000,0 870,0 
38М08НIUCIL" 

Поповненнв Cmyrнoro фоJщy 
820,0 

КП"liровариrennоснерroмераса 

150101 
Упр.мІнив працІ '18 cOQian.uora ІОНCl)' 
ПllcenеиUR 531.0 24,6 450,0 295,0 0,0 
РекоиcтpyкцiR прнміщc:JIIUI тepнrapiam.нaro ЦСІІ'І'РУ 
o&c:nyroвyвaн ... пенсіонерів 'r8 прид6анна 

a&ll1UUICНIIII 531,0 24,6 450,0 295,0 
150101 BiIudп у спраВ0 dм'i'18 .. апод' 1314.3 31,5 1016.0 1016.0 0,0 

РекоllCl]JYlЩЇll прнмїщc:JIIUI QCIПp)' реа6'шiтaau1 ДiТeR 
іНВIІІЇДЇВ 1314.3 31.5 1016,0 1016.0 

15010 1 Віддln ІС)'Л.ТУРІІ ........ 0 0,9 434.0 334,0 0.0 
PelcaиcrpyкцїII прНИЇщc:JIIUI 'r8 сходів IC)'JI'~~ 

"ПРОМeтeR" • 
pal~ h Т Ij,o 134,0 134,0 

&yдiвннцrвo 1Wo,"пнn .. вoYR8М Афl'lld~ =1= ... 'D/ "1't6.~ *~ 0,9 100,0 0,0 
'еконс:трукціа прнмiщeнJua IDIIDIIII миr:rllril _1 ~!, .~ !оо)р ~ 200,0 200,0 
РАЗОМ .. - І R{4~ 1357 !f.:'a 29,5 25430.0 11002.0 0.0 

at __ 

оо -І(' .. ~~ .. ,Q ~ ..,,,, 
-/ .... "" Міс ... n raIIO. 

"'" " - ОЬ В.О.АнraИCllаа 
9 Q 

"IW е""А 
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