
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішення І 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року 

Х2 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік "та додатків 1,2,3,4 .. 

--

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та ІСУЛЬТУРНОГО розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 

рада . 
ВИР1шила: 

1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 28. 12.2006р. 
Х2201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" (зі змінами, внесеними 
рішенням міської ради від 25.01.2007 N2208-16-05; від 22.02.2007 
Х2232-17-05; від 15.03.2007 N2 262-18-05) : 

1.1. В пункті 1 цифру "155362,2" замінити на цифру "164210,6"; 
1.2. В пункті 1.1 цифру 106625,2 замінити на цифру 107830,1 
1.3. В пункті 1.2 цифру "48737,0" замінити на цифру "56380,5"; 
1.4. В пункті 1.2.1. цифру "28393,5" замінити на цифру "28693,5"; 
1.5. В пункті 2 цифру "164015,1" замінити на цифру "172863,5"; 
1.6. В пункті 2.1 цифру 108072,6 замінити на цифру 109277,5 
1.7. В пункті 2.2. цифри "55942,5" та "30874,9" замінити на цифри 

"63586" та "31174,9". 
2. Додатки 1,2,3,4 до рішення Броварської M~C:KOЇ ради від 

28.12.2006р. Х!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 р1К з наступними 
змінами вшmасти в новій редакції одаються). 
З.Фінансовому управлін "І- РФМ кої міської ради проводити 

фінансування видатків, згі o~ gJJгЩ ям. 
*~. ~ .. я 5. Це рішення набирає т :-~ -о приинятr . 

а 

МіСЬlСИЙ голова 
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Поданвн: 

начальНИК 

фінансового управління 

пОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов 'язки 

C!.-~А.М.Зелевська 

-L.-..&---......,.....---- І.В. СапОжко 

L.~::'-'~E:=:.~~-- С.М.ВозНJIК 

начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст юридичного відділу 

__ QI;~~..:...:11:""-~~L..'/"~ __ Т.М.Чепіга 

- начальник управління економіки __ cA_",_e_'tJ--І-~_t'_~Н.І.саченко 

-----.;;::L~ г-

- начальник загального віддшу· ~ ...... ~~ . НІГ o'ТJQK ~ •• H~ 
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- голова комісії з питань соціально
еКОНОМічн~го та .культурного розвитку, 
бюджету,фlнанСlВ та цін А.В.Булка 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА кИУвськоі ОБЛАСП 
ВИlCОНАВЧИй КОМІТЕТ 

.• 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

.~------______ ~H! _______________ ~Г D нaJ&. _____ BЇД 

ПРОПОЗИІІІУ 
ДО'рішеввв Броварської міської P~B від 24.05.2007 року 

"Про BHeceHНJI змін до ріmеВИJI 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року 

К! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4. 

1 

Відповідно до Законів Украіни" Про Державний бюджет України 
2007 ." "П . на p~ , ро МІсцеве самовридувaRНJI в Украіні" ,частини 5 статті 

23, стаТТІ 78 Бюджетного кодексу украіни, розгmmyвши пропозиції 
бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

3АГAJIЬНllЙ ФОНД 
Доходи. 

1. на виконаиви рішеННJI сесії обласної ради від 15.05.2007 року К!! 
130-11-V збільшити доходну частину загального фонду на 1204,9 
тис.грн, в зв 'язку зі збільmеВВJJМ « Субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату допомоги cїМ»J!М з 

дітьмиt,малозабезпечеиим сїм"ям, інвалідам з дитинства,дітям
інвалідам та ТИ)Аасової державної допомоги сїМ"ям. 

BJlДAТКН 
I.Збільшити видатки зaгanьноro фонду на суму 1204,9 тис. грн в.т.ч 

управлівию праці та соціального захисту населеННJI Броварської міської 

ради: 

1.1 по КФК 090303"Допомога на догЛJIД за дитиною віком до трьох 
років незастрахованим матерям" на суму-551,0 тис. грн. 

1.2 по КФК 090304 "Одноразова допомога при народженні дитини" 
на суму :'"G53,9 тис. грн. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
бюджету міста здійснити перерозподіл: 

2.1.по КФК 250102 "Резервний фо~' змевmити видатки на суму 
154,7 тис. гРн .. та розподілитИ: 

2.1.1 Управліввю житлово-комунального госп~Д~рства ~pOBapCЬKOЇ 
міської RМИ збільшити видатки по КФК 100103 ДотвцUl житлово
Комунальному господарству" на суму 20,0 тис.грн 

2.1.2 Фінансовому управліншо збільшиТИ видатки по КФК 250344 
"Субвевція з місцевого бюджету державному бюджету на ~ик?нанlUI 
проІрам соціально-економіЧНОГО та культу.рного розвитку реПОН1В( ДЛЯ 
передачі коштів обласному управлінню житлово-комунального 

. " 
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гoc~oдapcтвa, JII( кошти на співфівансуванни об"єктів по 
кamтальному ремонту житлового фонду) у сумі 134,7 тис. Ірн. 

2.2 .. ВИІ(О~ОМУ Броварської міської ради,згідно рішеННJI сесії 
обласИОll'ади вІД ЗО.ОЗ.07 року N!!106-10-V зменшити поточні видатки 
по КФК 170~01" Національна програма інформатизаціі" на суму 30,0 
тис. ІрН . та збшьmити капітальні видатки иа суму ЗО,О тис.гри. по цьому 
ж коду функціональної класифікації. 

2.3 Управлінmo праці та соціального захисту змевmити видатки по 
КФК "090214 "Пільги окремим категоріям гром8ДJПI з послуг зв"JlЗКУ " 
на суму 19,9 тис. грн. та збільшити видатки по КФК 090203 ''Інші пільги 
ветеранаМ віЙни.особам,на JIКИX поmиpюєrьСJl чинність Закову Украіни 
"Про статус ветеранів війни,гарантіі іх соціального захисту.особам.ві 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною" на суму 19,9 тис.грн. 

СПЕЦlAJIЬНllЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на суму 7643,5 
тис.грН., . .3 них: 

1.1. по КФК 5011 ОО "Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого caмoBpJIдyВ8ННJI та 
місцевими органами виконанвчої влади" на суму 7З43,S тис.грн. 

1.2. по КФК 330100 "НадходжеИНJI від продажу землі і 
нематеріальних активів" -300,0 тис. грн. 

BJfДATКВ 

1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 7643,5 
тис.грн .. , з них: 

1.1 КФК 240900" Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядувaННJI і місцевими органами виконавчої влади" на суму 7343,5 
тис. грн. 

1.2 по КФК 150101 "Капітальні BIOIsдeННJl"- 300,Отис. Ірн . . 
2. Збільшити видатки по головним розпорJIДНИК8М коштІВ: 
2.1.-Управлівню житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради збільшити видатки на суму 8~,0 тис.грн., З них: . 
2.1.1 по КФК 240900" ЦільОВІ фонди, утвореНІ органами .. " 

місцевого самовридуваввя і місцевими органами виконавЧОI влади на 

програму реконструкціі житлового фОнду': на ~yмy 80,0 тис.грн.; 
2.1.2 по КФК 180409 "Внески органІВ ~~цe~oгo caм~~p~aнНJI у 

статутні _ фонди суб'єктів підпрИЄМНИЦЬКОІ Д1JIJIЬHOCTI зБІЛЬШИТИ 
видатки на суму 300,0 тис.грн., З них: . 

_ тановити видатки УпрaвJI1mпo житлово-комунального 

:~сподарства БМР ДJDI кп " Броварські інженерні мережі" 
в сумі 150,0 тис. грн. 

ити видатки виконкому БМР ДПJI кп "Броварське 
вставов .. ~,. 1 SO О 
бюро технічно і інвевтаризацu в сумІ , ;ис:грн ... 

2.2 _ Відділу капітального будів~~ фБроваРСЬКОI MI~ЬKOl ради 
б· КФК 240900 "ЦіЛЬОВІ онди, утвореНІ органами 
з шьшити видатки по .'. о ганами виконавчої влади на 
місцевого самовридувавви 1 МІсцевими Р 
суму 3280,0 тис.грн., з них: 



.] 

2.2.1 ва проектуванвя та реконструкцію вул .. Островського в 
м. Бровари на суму 1300,0 тис; грн. 

2.2.2 'на проектування та реконструкцію парку їм. Т.Г.Шевченко в 
м .. Бровари встановити видатки в сумі 200,0 тис. грн. 

2.2.3 зБІЛЬШИТИ в~атки на проектуванни та будівництво скверу 
по вул ГагаРІна ,15 на суму 51,0 тис. грн,зменшивши при 
цьому видатки по проектувaнmo табудівництву тимчасової 
автостоянки по вул Гагаріна, 11 на суму 51,0 тис. грн. 

2.2.4 на проектування та реконструкцію гімназії їм. Олійника по 
вул. Красовського 3-а в сумі 120,0 тис.грн. 

2.2.5 на проектування та будівництво школи-садка N!!1 на 
території 30СIIIN!!I-111 ступенів по вул.Київській.153 всумі 
200,0 тис. грн. 

2.2.6 на проектуванни та будівництво школи 1 ступени (молодшої 
школи) на території 30Ш N!!2 по вул. Енгельса,1 в сумі 150,0 
тис.грн. 

2.2.7 проектуванни і реконструкція вул. Шевченко в сумі 500 
тис.грн. 

2.2.8 на проектуванни,коригуванни та реконструкцію басейну 
"Лідер" -430,0 тис.ІрН. 

2.2.9 на проектувaннJl, коригувaннJl, реконструкцію шатрового 
даху НВЦ1М -380,0 ТИС.Ірн 

2.3 Виконкому Броварської міськоі· ради збільшити видатки по 
КФК 240900. "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самОВРЯДУВaRIIJI і місцевими органами виконавчої влади" на суму 247,5 
тис. грн ІІа ремонт і облamтyванни архіву та ремонт і придбання меблів 

ДЛJI виконкому. 

2.4.Упрaвлimпo освіти Броварської міської ради збільшити видатки 
по КФК 240900 ''Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядув8.ння і місцевими органами виконавчої влади" на суму 3000,0 
тис.грн.. ДШІ проведеНWI ремонтних робіт у закладах освіти в плані 
підготовки до нового навчального року. 

2.5. · Відділу культури Броварської міської ради збільшити 
капітальні видатки КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами . . .. " 
місцевого самоврядування 1 МІсцевими органами виконавЧО1 влади на 

суму 731,0 тис. Ірн., а також поточні видатки на суму 5,0 тис.грн 
2.6. Фінансовому управління БМР зменшити видатки по КФК 

240900,Дїльові фонди, утворені органами місцевого самовридуванни і 
місцевими органами виконавчої влади" на суму 700,0 тис. грн. та 
Встановити видатки виконкому БМР по КФК 2~09~0" "Цільові фонди, 
утворені оргаНами мicцeB~: ~~WJ1 анни І МІсцевими органами 
Виконавчої влади" BC'''~ B~ на виконанни ,,програм~ по 
ПокрвщеВВlO та забезпе . oBYВaнWIМ мешканц1В М. 

Бровари на 2007::2009 р 

Міс&кий голова 
В.О.Антоненко 



,ц,одатох! 

до ріmевни міської ради 

Bїд.lfhJН".1 ~!~1J5 

ДОХОДИ 610ДЖету м.Вроварп ва 2007 рік 

Найменуваппя доходів 
КОА 3аnШЬПJlіі Спеціальнвіі фовд 

згідно із бюджeтuОIО 
фонд Розо •• 

класифікацією 
ут.ч. 

бюдасет 

P03BUТКY 
~ 2 1 З 4 5 
100000 Податкові Ilадхо.цжеипп 65737 1926,8 -

Податки па доходи, подаТКl1 на при6уток, 

110000 податки на збілЬШСПНR РИllковоr вартості 50805 
110100 Податок з доходів фізичних осіб 50720 
110200 Податок ва прибуток підприємств 85 - Податок ва прибyrок підприємств і 

оргавізвцій, що належать до комунальної 

'110202 впаСRОcri 85 
110000 Податки на власність 1900 

Податок з власників tpанспортиих засобів та 

120200 iвmиx самохідних машин і механізмів О 1900 
Збори за спеціальне воковаонп ПРИРОДНID 

130000 ресурсів 4867,6 
130500 Плата за землю 4867,6 

140000 Внутрішві податки ва товари та пощm 3894,1 26,8 
J40601 Податок на промисел 9 

Плата за державну реєстрацію суб "єктів . 
підприємницької діяльності, об'єднань 
громадив, асоціацій , інших добровільних 

~з 
об'єднань орraиiв місцевого самоврядуваввя, 

85 cтatyТiв територіальних громад 
140609 IJnата за державну реєстрацію, хрім плати за . 

державну реєстрацію суб"єктів 
0,1 ~ИЄМНИI(&1(Оі діяльності 

140700 
Пnaта за торговий патевт на деякі види 

3800 26,8 ~иємницькоідіяльності 
~ IlІші податки 6110,3 

~ Мic~eBi податки і збори 920 . 

~ 
. 

!ЇХСований сільськогосподарський податок 0,3 

160500 єдивиі податок ДJIJI суб"єктів мапого 5250 
~ ~ИЄМВlЩ1'1lа 373,9 3323,7 О 

~ '- Веподаткві П8ДХо_еВJIJI 

НаДХоджеНIIJI коштів від вїДПІХодув8ШIJI 
І ~~атСinьськогосподарського 
r"-~господарського виробвицтва 

\ 

о 

тис.гри. 

Розоа. 

6=(гр.З+гр.4) 

67663,8 

50805 
50720 

85 .-
. 

85 
1900 

1900 

4867,6 
4867,6 

. 3920,9 
9 

85 

0,1 

. 3826,8 
6170,3 

920 

. 0,3 

5250 
3691,6 

, 

о 



:- - НадходжеНВJI від розміщення в установах 
; 

банків тимчасово вільних бюджетних коштів . 
10400 30 30 -

Адl\lіоістративні збори та платежі, доходи 

t20000 від IlекомерційllОГО та побіЧІІОГО продажу 278,9 278,9 
!"20900 Державне мито 278,9 278,9 

&10811 Aдl\fioicтpamBoi штрафи та іllші саlllсціі 65 65 
і40000 Іпmі оеподаткові IIDДходжеОllR О 3 3 

,,грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порymеННJIМ законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

240621 внаслідок господарської та іншої діиnьності"; 3 3 
Відсотки за користування позиками, ві 

. 
241106 надавалися з місцевих бюджетів 

150000 Власоі ОDДXоджеННR бlоджетНllХ установ 3320,7 3320,7 

. Плата за послуги, що надаються бюджетними 

250100 установами 3320,7 
.- Кошти, що 01римуІОТЬСЯ бюджетними 

установами на виконання окремих доручень та 

250202 інвестиційних проектів 
300000 Доходи від операцій з капіталом О 27637,7 27637,7 27637,7 

НадходжеНВJI від відчужеННJI майна, ве 

належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що знаходиться у комунальній 
310300 власності 11877,7 11877,7 11877 ... 7 

Надходжеови від продажу землі і 
330000 вематерівльоlП aкmвiв 15760 15760 15760 

НадходжеНВJI від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначеВНJI до 

.. розмежуваввя земель державної та 
330100 комунальної власності . 15760 15760 . 15760 
~ooooo Цільові фОDДи 21897,5 21897,5 

Збір за забрудвеНВJI навКОЛИППlЬого 

~00800 природвогосередов~ 31 31 

Цільові фонди утворені ВеРХОВНОIО Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 

~1100 
місцевого самоврЯДУВ8ВНJI та місцевими 

21866,5 ор~виконавчоївлади 21866,5 

- Разом доходів (без трансфертів) 66110,9 54785,7 27637,7 120896:oS 

. 
Офісійні траосфертJi (розmифровYlОТЬС:В за 

~ooo 41719,2 1594,8 1055,8 Водами трансфертів та бlОДЖетів) 43314 

~OOOO Від органів державного ~aвJIЇВВJI . 
О О 

:~oo Кошти, що надходять з іНШИХ бюджеТІВ 
410200 Дотації 

1474,1 .1474,1 

·110201 Дотації вирівНlОВ8ВНJI, що одержуюТЬСЯ з 
і О О 
:---. AepXC8ВHorn БJnrrn(e1'V 



ЇО206 "Додаткова додація з державного бюджету 

. БІОДЖety Автономної Республіки Крим та 
І обласним бюджетам на зменшення фактичних 

диспропорцій між місцевими БІоджетами 
через нерівномірність мережі бюджетних 
установ" 

О О 

,10209 Інші дотації О О 

~10210 Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпеченНJI видатків 
на оплату праці працівників бюдх,emих 

установ у зв"язку із підвищенням розміру 
мінімальноїзаробітноїплати, виплату 
стипендій і допомоги yчНJIм та студентам 
навчальних закладів 

о 1474,1 1474,1 
ИО213 

Додаткова дотація з дерх,авного бюджету 

місцевим бюджетам ДJUI поетапного 

запроваджеННJI умов оплати праці працівників 

бюджemої сфери на основі Єдиної тарифної 

сітки та забезпеченНJI видатків на оплату праці О О 

иозоо Субвенції, в тому числі: 40245,1 539,0 1055,8 40784,1 

Субвенція на УТРИМВННJI об'єктів спільного 

корИcтyD8ННJI та чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного 

410303 користув8ННJI 50 50 
"Субвенція з державного бюдх'ету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
ДИІИВСТВа, дітям-інвалідам та тимчасової 

410306 державної допомоги дiTJIМ"; 13691,6 13691,6 
. 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво і придб8ННJI житла 
військовослужбовцим та особам рядового і 
начальницького складу, звільнених в запас або 

. відставку за ставом здоров 'я, віком, вислугою 

. років та у зв 'язку із схорочеВВJIМ шraтів, пі 
перебувають на хваprиpному обліку за місцем 
ПРОЖИВaннJI, членам сімей з числа цих осіб, 
пі загинули під час вихон8ННJI ними 

службових обов 'язнихів, а також учасникам 

бойових дій в Афганістані та воєнних 
~10307 хонфліпів" О О 

. "Субвенція з держаВного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 

Ооо 

t 
субсидій населеННlО на оплату елехтроенерm, 

~ 
природного газу, послуг тепло-, 

І 
водопостачання і BOдoBiдвeдeВJIJI, квартирної 

І плати, вивезеННJI побутового сміття та рідких 
-!10З08 нечистот"; 21574 21574 



"Субвевція з державного бюджету місцевим 

. бlОДЖетам на надання пільг з послуг зв'S13КУ та 
j ismИX передбачених законодавством пільг 

(крім пільг ва одержаввя ліків, 

зубопротез~ВВВJI, оплату електроенергії, 
природного 1 скрапленого газу на побугові . 
потреби, твердого та рідкого пічного 
побyrового палива, послуг тепло-, 

водопостачaввJI і водовідведенвя, квартирної 
плати, вивезення побугового смітrя та рідких 

. нечистот) та компенсацію за пільговий проїЗд 
410309 окремих категорій громадян"; 1806,6 1806,6 

"СубвевцiJI з державного бюджету місцевим 
бlоджетам на H8ДaHВJI пільг та житлових 

субсидій населенню на придбанВJI твердого та 

рідкого пічного побугового палива і 

'~10310 скрапленого газу"; 2,1 2,1 
СубвеВЦЇJIЗ державного бюджету місцевим 

бlОДЖетам ва виконанвя інвестицііівих 

проеІ<Тів, спрямованих на соціально-

економічний розвиток регіонів, звходів з 

попереджеВНJI аварій і ЗaIJобігaвнJI 

техногенним катастрофам у житлово-

комунальному господарстві та на інmиx 

аварійних об'єктах комунальної власності, в . 
тому числі ва ремонт і реконструкцію 

410322 теплових мереж і котелень 1055,8 - 1055,8 
410323 

Субвевціяз державного бюджету місцевим 
бюджетам ва здійсвеИВJI виплат, визначених 

Законом України "Про реструктуризацію 
заборгованості з виплат, передбачених 
статreю 57 Закону Украіни "Про освіту" 
педагогічним, вауково-педагогічним та imпим 

- nтегоріим працівmпdв навчальних захладів" 713,3 713,3 
410349 

Субве!ЩЇJlЗ державного бюджету місцевим 
бюджетам ва заходи з евергозбережеИВJI, у . 

. тому числі осващеВШl інженерних ввоДІВ 

багатоквартирних житлових будинків 
. 

засобами обліку спожив8.ВИJI води і тепловоі -
енергії, ремонт і реконструкцію теплових . . 
мереж та котелень, будіввицтвО газопровоДІВ 1 

539 
raзифікацію васелених ~ 

. 
~10373 Субвенціи з державного бюджету обласноМУ , бюджету Київськоі області ва проведеИНJI 

експеримеиry за npИВЦШІОМ "гроші xoДJlТЬ за 
, 

770,4 770,4 
диТИною" . 



410363 Субвенція з державного бюджету місцевим 
БJоджетам ва фівансуванВJI у 2006 році 

о 

Проrpам-переможців Всеукраїнського 
конкурсу проектів та проrpам розвитку 
місцевого самоврядуванВJI 2005 року 490 490 

410370 Субвевців з державного БІОДЖету місцевим 
БІОДЖетам ва проведенВJI виборів депyrатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
- місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів" О О . 
410358 Субвевців з державного БІОДЖету місцевим 

бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського пікnyвaRВJI, в 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях 91,3 91,3 
430000 3 іншої частини бюджету 1055,8 1055,8 1055,3 

Кошти, одержані із загального фонду бю 

430100 до бюджету розвитку (спеціального"tбwР і І ~ 1055,8 1055,8 1055,8 
І Разом доходів /? ..., .... ~ '- j rJ.O~O,1 56380,500 28693,5 164210,600 

Всього доходів 'І . .... "./ - 1 56380,500 28693,5 164210,600 .0 

CJ/ I 17. " 1--"'1\1 ,,'g,; о 

~aa • Міський гоnова tO ~~...., CD 8.0.Антоненко 
~ -41 

{! ~ о 
~9 ,,:;;;., 

:J! ~ ~ 
--... ... .-
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Перм" o&'ant .. a.rдnxн на .аСІ &,.~ npoa04IIТНCII 
. 38 DIISY"OR rcaапіа 6 . ао:а •• 111І У У 2007 110 .. 1 

. 
ІСФІС Hua8 nшoaaоro po3IJOJWIЮfК8 

ут .... на 
хашriв 

Ва.о" поrвшсНІІІІ 
06'єxr Відcomх Bcr.oro 8Q111'1CЇ8 зв60proва-

ЗlII"IUILниR 06св- 38Вс:ршеноc:ri ВIlдllТXЇВ на 
н. ності,ПШ . . фінВНC)'ll&IIНJI будівництва зввершС11Н8 

lQП'O'ІннR ynориnВСІ • • • • 6удівНИJt[В8 напо'lаток рж ва ПO'lатоlС 
61ОД8еТН0І'О 06'єпана 

року 

РОкУ мвR6yncі роки 

тac.roR. % ТlIC.I'DH. UCOI'D8. ТНС.l'DИ. 

1 2 3 4 5 6 7 

150101 
Bluln _пmuu.ноro &yдlвHBЦ11I.Iip08.pa.кoi 21313,7 0,0 
мlа.коТ PIДD 

Ba.ora, 8 т.'" во о&'acrи, 39191,3 '6,0 33700,8 11313,7 

ПРОeay1ll1111111 '1'8 рс:ханc:tpyIЩЇa xiнan:atp)' ім.ТІ. 
ШС:В'lенко під ІІаВаЦ ypo'IНCТНX пoдUl ПО 

вуп.1(иівcr.кil, 155 В м,Бровари ІСиівськоі o6JIac:ri 3724,0 39 2275,0 1183,5 
Пpoexryввнвa '1'8 рс:ха1lC'l'pYlЩiR автомо6'uп.ноі 
доропІЗIlПUlЬНОro хариcnyввни 

(вyJL.Г 1'0) В м, Бровари 2765,0 56.] 1208,0 1124,0 

ПPOCltl1lllllD. харJll1llllИlUl р060ч0ro проCX'l)' '1'8 

рс:кullC'l'pYlЩiR Мll'ЇC'I'pIUIЬRoi В)'JIИЦЇ paRoDoro 
3И8'1ениа (Byп.Вo:u'ЄДН8IID) 3000.0 4.2 2874.5 2000.0 . 
П~ ...... хориryвaиu po6o'Ioro DPOCX'I)' '1'8 

будівИИЦ'DО вдмівіctp8Dl8иоro будИНКУ 3 
6nllJ'OYC'lPЇЕМ прнnc:rnoі тс:риторіі '1'8 IC)'JIЬtypIID-
ВИC'J1lUOВИМ КONIUICItCOII3 I'ЛR_ПЬXDlO 3IIJI01O на 
448 міспь по вуп. rarapiвa, 18 м.Бровари 11748.0 11748.0 1885.0 
ПроCk'l)'ВIIНIUI 'l'86yДЇ8llllЦ11l0 нових JIIID'DIX та 
споprивииx Jd8iaaиtuodв 200.0 200.0 200.0 
ПросlaplllU та рс:коиcтpyxuїJI ВYJl.OcrpoBCЬXOro 
)І'вровари 40.0 40.0 25.9 

ПросayJllIIIИJI '1'8 рс:ковструхцito мaricrpanьиоі 

ву.nиuї 3III"IWdIомісьхаro ЗИ8'1СIIИJI (ВУJlИЦі Киіаська) 
вм.sровари 500.0 500.0 500.0 
Рскоиструкцік "laRдвиy иа перетині буnЬВару. 
HC38JIezнoc:ri та вуп. Гвrapіиа (11І '1c:pra) 2669,0 88 310.0 310.0 
ПРОСК'l)'llllllU та 6yдiвНllЦТ80 хамyнam.иоro plUlIC)' 
мicra ПО ВУJl.ШМО)I-АпсПхс:)111 150.0 150.0 150.0 



~~~=::.:::;:::',!,Ur~~і-...naрrr"D І 
_. , 

-'1 7070 707.0 607.0 

/!1fКJCJnYIIlJI"'" ХОР"""""" pa6a.ora nPOClC'l)' та 
6удlВ.П1ЦТ80 2-1'0 ВВодУ I'ІІ3ОIІРОВодУ В ... !іроввр" 460.0 460,0 100,0 

Проern:YJIIIIIЮI та 6удівн.IЦТІІО IC8IIanbaцIi по 
В)'л.ІС.Мspкса в м.&роварl. ІСиівськоі області 348,3 348,3 348,3 

IIpoeJmIIIIIJI8 та будіВJUІЦТ80 "P03МhцCНIUI I'ОСТІоОвоі 
і пірJCDJIКИ на ЗО М8ШИиоміСD!l0 вул.Київсr.кUt. 292 • 

м.Бровари 260.0 260,0 260.0 

Дв3aJIR-npoехт та 0зд06тоВlШІові робorи С8ПКОвої 
3ІШИ ~ урочистих подій по вУп.КиїВСЬкilt В м. 
БроварИ - 1810.0 1810,0 1810,0 

ПроeJt'I')'IIВIDUI та рекоиcnpyкцiR ВУJlИЦі раАОВВОI'O 
3ИВ'ІCНIUI (вyJIВЦЇ OniмniRcькoi) в м.БРОВВРII 
1Свівської 06n1Ш'd • 2210,0 2210.0 2210,0 

ПроспвlUПUl та peкoвcnpyкцiв дощової DВвnbвцii 
по вул.мвnOJCВiвсь1ClL в м.Бровари Київської 06nlШ'd 1100.0 1100.0 1100.0 

ПроспвlUПUl та рскоиcтpyкцiR 
ВJlYL'PіlDlПoODвpnшьиоl'O npoі:щу (ВУJUЩi 
MВnOКВЇBcькoi) в м.БРОВВРВ КиЇВСЬКОЇ облвcm 1500.0 1500.0 1500.0 

ПроеаувввlUl та будівllВЦDJО .итnВ couiВnIolloro 
npIl3ив'ІCНIUI по вуnвці KpacoBCЬКOro 5000.0 5000.0 5000.0 
l1POetay1111В118 та рекоиCIpYICЦUIIІДМІВDyДИВК)' по 

Byn.Гвrвpiнal5 1000.0 1000.0 1000.0 
180409 ВПКОВКОМ 1іравврс.ко! міс.коІ рцп 325,0 325,0 325.0 

ПоповиClIIUI cnnynlOro фОIЩ)' кому&вnьиоro 
піаприємct8В &poвapcr.кoї міської рlUPI"Тcnестудіа 

"Нвшс MiC'l'O" 175.0 175.0 175.0 
ПоповиснlUI C'I'В'IYtII0ro фоlЩ)' кп "&ровврськс 
бlOРО 'rCXВічиої illВClI'L'IIPll3DЦi1" 150.0 150.0 150,0 

150101 УJglВll.llіИI" освіт0 2036,3 12,5 1781,3 500,0 0,0 
Рскоиструкціа фвсацу 30Ш І-ІП ст. не 9 2036,3 12,5 1781,3 500.0 
УпрвnIИIl8 .. rrлава-коаIУIIВn.llаrа 
raспаД8рcrва 6539,0 55,0 6381,0 8291,2 0,0 

150101 Bc.aro, в Т.Ч, по а6'ЕІС1'ІІХ: 4389,0 55,0 4231,0 6141,2 
ПроrpD'В pCКOllcтpyкцii ЖІІТn080ro фО11дУ 2889 55 2731,0 2731,0 
ПроrpaмВ по BCТDIIODnCIIIIIO КOl"&:llcpaцiRlloi 
yCТDJlOBlIlllB Iсо1'сшы�іi по вуn. ЮРОВв. 96 1500 1500,0 1500.0 
ПРОСКТІlі роБOТlI по розробці коr.IПnСКСllоі схсми 
opl'Dllbaцii ДОРОЖllЬОro руху по r.liC'l)' ІіроваРl1 250 250.0 250,0 



І 
. -- .. - -- --.- ----.- - - -

PeкolfC'l]J)'JCЦlll 'ID тсхнl ... с персоснDIQа .... 
XO'I'CIJWfof по вул.кРВСО8СЬХОro, І 6 .. .!іРО8ар •• 403 403,0 31,2 
Тenn08і .. epc=-l м.БРО88р1! - реконструкціа 1990 1990,0 55,0 

Кaтcw.нl по В)'л.ІСірова 96 .,. Бровapl! -
рекоИ 214 214,0 20,0 

Peкo~ цm (цeвtplШwudt ~aBIII пункт). 
м.БроварИ 593 593,0 54,0 

180409 Ba.oro, 8 'І'!" по аli'arrп: 1 2150 -L 2150 2150 
ПОllOвиевва C'I'IЦfDIoro фов.цу m "Броварські 
іlDlCсвсриі мсрасі" 150 150,0 150,0 
Поповвевва C'I'IЦfDIoro фовцу Ввро6ввчDro, 

ynpaвniвнa JШМYIIВDЬИОІ'О rocп 1000 1000,0 1000,0 

Попавиевва C'L'В1YI1IOI'O фОВАУ "Спуаба звмовввка" 1000 1000,0 1000,0 
150101 ВbWn у спр •• р сІм'ітв маладІ 1947,0 0,2 715,0 715,0 0,0 

Рскоиctpy1CЦЇ8 првміщСВIIJI ЦeJn'PY pea6iniТIIЦIЇ 
дітeR-іввапідів 1947,0 63,2 715,0 715,0 
BiuIп мі .и ... тв • и 30 О 30 30 О 

150101 
П!",eJmI1 poCJcnи по ПРОСJa)'llIВШO 813дВИХ 31181D8 У 

30 30 30 МlСІ'О 

'АЗОМ 50068,6 85,7 42933,1 31174,9 0,0 

МiCIdCIdt nшова В.О.Антоиенко 


	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096

