
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішенНJI І 
Броварської міської ради від 14.0.2008 року Н!! 616-32-05 
"Про бюджет міста на 2008 рік "та додатків 1,2,3,4,6. 

РозгJIJIИYВШИ пропозиції виконавчого комітету Броварської міськоі 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
СВIОВРИДУВання в Україні", ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, та 
врахОВУЮЧИ рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до рішеННJI міської ради від 14.01.2008 року 
N! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеННJIМ міськоі ради від 21.02.2008 N!!657-33-05; 28.02.2008 N!! 660-34-
05) : 

1.1. В пункті 1 цифру (<217475,2» замінити на цифру «229532,2»; 
1.2. В пункті 1.1. цифру «159805,1» замінити на цифру «159862,1»; 
1.3. В пункті 1.1.2. цифру «50,0» замінити на цифру «107,0»; 
1.4. В пункті 1.2. цифру «57670,1» замінити на цифру «69670,1»; . 
1.5. В пункті 1.2.1. цифру «38339,2» замінити на цифру «50339,~», 
1.6. В пункті 2 цифру (<233225,4» замінити на цифру (<253719,4», 
1.7. В пункті 2.1. цифру «165812,5» замінити на цифру. «174306,5» Ф 
1.8. В пункті 2.2. цифри «67412,9» та «46329,0» замІНИТИ на ци ри 

«79412,9» та «58329,0»; . Ф «76901 3». 
1.9. В пункті 8 цифру «66139,7» замІНИТИ на ци ру , 

2 .. . ької ради від 14.01.2008 
. Додатки 1,2,3,4,6 до рішення БроваРСЬКОl ~1~ наСТУПНИМИ змінами 

1і 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рІК з 
8111О1асти в новій редакції (Додаються). 
3 З 008 оці видатків з бюджету міста 
в· аТВердити угоду на передачу в 2 ~BCЬKoi облдержадміністрації 
~оваРIІ до обласного бюДЖету 
ОАається). . 



000326 



4. ДОРУЧИТИ MiCЬKO~ ГОЛО~і Антоненко в.о. підписати угоду на 
передачу в 200~ РОЦІ .. видаТКІВ з бю~~ Mi~a Бровари до обnасног~ 
б джeт'f 1(ИІВСЬКОI облдержадмІНІстраЦІЇ, ПШJIXОМ передаЧІ 
J,:жбl0ДЖетного трансферту на будівництво поліклініки в місті Бровари. 

5. фінансовОМУ управnі.нню Бровар~ької міської ради проводити 
Фінансування видаТКІВ, ЗГІДНО З даним РІшенням. 

6. Це рішення набирає чинності З дати його приЙнятrя. 

І.В.Сапожко 
Секретар ради 

.. 



Подания: виконуючої обов'язки начальника -
заступника начальника-

начальника бюджетного відділу 
фінансового управління 
Броварської міської ради 

пого.цжвНО: 

- заступник міського голови 

- начальиик юридичного відцілу -----------------

- начальник управліиия економіхи ------~-=-~~~1~",----

- начальиих зaгanьиoro відділу ~:.;;;-
2 :r -

Т.О.Сторожук 

в.о. Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Сачевко 

Н.І.ГнатюІС 

- голова комісіі з питань соціально
екоиомічного та КУльтурного розвитку 

бюджету,фінаисів та цін '-----+=--=411--- А.В.БуJ1IC8 



-
БРОВАРСЬКА МІСЬІСА РАДА киіВСЬКоі ОБЛАСТІ 

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

~~----______ ~H2 Г 

О ваJ6. ______ Від __ ~=====~~ 

ПРОПОЗИЦІі 
до рішеllНЯ Броварської міської раДІ. від 27.03.2008 року 

"Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року 

1 

N!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" та додатків 1 2346. 
Відповідно до Законів України "Про Державний бюдже-:. У~~ни на 

2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів Украіни, ас Про 
місцеве самоврядування в Україні",частини 5 cTaтri 23, cтaтri 78 
Бюджеmоro кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних 
установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста по КФК 41030600 
ссСубвенція на утримання об'єктів спільного користування та чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користув8ННJI) на суму 

57,0 тис.грн., встановивши ії в розмірі 159862,1 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету. міста на 
загальну суму 8494,0, в т.ч. за рахунок з8JIИПIКЇВ бюджетних KO~ cтaн?~ 
на 01 01 08 суму 8437 О тис.грн., встановивши 11 в рОЗМІрІ . . року - на , 
174306,5 тис.грн, в тому числі: суму 1033 О 

.. . коі ради на загальну , 1.1. Виконкому Броварсько! М1сь 
ТИС·ГРН., З них: 

1.1.1.по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядув8ИНJD) на суму 
8616тис гр . . 

, • Н., • громадських орІ'8Н1Зац1И 
. 1.1.2.по КФК 091209 «Фінансова mдтpимка 
lНВIUIiдiв і ветеранів» на суму 3,0 тис.грн.; а 111,4 тис.грн. 

1.1.3.по КФК 250404 <dmпЇ видаТКЮ) н . cr:іомовлеИНJD) на суму 57,0 
1.1.4.по КФК 120100 «Телебачеиия ! р 

ТІІС.ІрН. 
r:ry насenеИНJI Броварської 

. 1.2. Управлінню праці та coцianьH~ГO з: самоврядУВaИИJI) на суму 
'ticLl(oї ради по КФК 010116 «Орraии М1сцев 
440,0 ТИС.ГРН.; 



1.3. Управління освіти Броварської міської 
4969,5 тис.ІрН., з них: ради на зaranьну суму 

1.3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого сам 
137,1 ТИС·ГРН.; OBPJJДyBaнНJD) на суму 

I.~~ по КФК 070101 «дошкільні заклади освіТИ» на суму 651,2 
ТJlC·ТPH., 

1.~.з. по КФК 070201 «~агалЬНОосвjтнj школи (в Т.ч. Школа-дитячий 
садок, Інтернат при ШКОЛІ), спецjалізовані ШКоли ліцеї гімназії 
колегіуми)>> на суму 3984,3 тис.грн.; ", 

1.3.4. по КФК 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 3,3 тис.грн.; . 
1.3.5. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» на суму 94,3 тис.грн.; , 
1.3.6. по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері 

народної освіти» на суму 37,3 тис.грн.; 
1.3.7. ПО КФК 070804 «Централізована бухгалтерiR» на суму 2,2 

шс.Ірн.; 

1.3.8. по КФК 130107 «УтриманНJI та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ» на суму 17,9 ТИС.грн. 

1.3.9. по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 41,9 ТИс.грн. 

1.4. Службі у справах дітей Броварської міської ради на загальну 
суму 77,2 з них: 

1.4.1. по КФК 010116 «Органи місцевого caмoBpJJДyBaRНJI) на суму 
69,7 тис.грн.; 

1.4.2. по КФК 091106 «Інші видатки» на суму 7,5 ти.грн.; . 
1.4.3. по КФК 091214 «Інші установи та ЗаІСЛ8ДИ) ~Me~ ПОТОЧНІ 

ВИдаncи на суму 4,0 тис.грН., збільшивши при цьому капIТ8JIЬН1 видатки. 

І 5 В· . с; •• 'і та молоді Броварської міської ради ПО " 1ДДlлy у справах ~YA 8 5 
І(ФІ( 0101 16 «Органи місцевого самоврядуванНR» на суму , ТИС.грн. 

1.6. УПРаВЛіННЮ житлово-комунального господарства Броварської 
IІЇCЬJtoI)!аДИ вв 3Вi'IUIЬВY суму 1474,4 ~rpв., з них JIДYII8IIIIII» на суму 

1.6.1. по КФК 010116 «Органи МІсцевого самовр 
135,0 ТИс.I]ІВ. • ЖВТЛОВО-XIIМ}'IIIIJIfdIому 

1.6.2. по КФК 1 ОО 103 «ДoT8ЦUI 

~ ва суму 839,4 тис.грв. ...' • на суму 500,0 'ПIC.IpR. 
1.6.3. по КФК 100203 <<Благоустрш MICТ8J. 

• оо ради по КФК 110103 
. 1.7 .відділу культури Бров~рськоі Мl:сько:mш мистецькі З8Х1Іади та 

:ФurаРМОuiі, музичні колеКТИВИ 1 ансамбт та 
Ibtоди» на cvuv 19,9 тис.грн. 

-" .У",т • •• ради по 
Броварської МІСЬКО1 1 8 В' . ф' .0 Jl'VЛЬ'"'"И та спор'lY І( о о lдцJлy 1ЗичиОl ... ", '·"r 9 с Ірн ФІ( 130112 <dнmi видаТКИ» на суму 19, ти о о 



1.9. Управлінню МіСТОБУду~анНJI та архітектури Броварської міськоі 
pIДI! по КФК О 1 О 116 «Органи МІсцевого саМОВРJlдуванНJI» на суму 1 06,5 
'[IIC.rpH. 

1.10. Упр~інню економіки Броварської міської ради по КФК 
010116 «Органи МІсцевого самоврядуваННJI» на суму 153,0 тис.грн. 

1.11. Спец~ідді~ по КОНТРОЛlО за станом благоустрою та 
зовнішнього дизаину МІста Броварської міської ради по КФК О 1 О 116 
«Органи місцевого самОВРJlдуваННJI» на суму 56,2 тис.грн.; 

1.12. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради 
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 135,9 тис.грн.; 

2. В межах загального оБСJlГУ бюджетних призначень загального 
фонду бюджету здійснити перерозподіл, а саме: 

2.1 .виконкому Броварської міської ради : 
2.1.1. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 

400,0 тис.грн.; 
. 2.1.2.по КФК 120100 «ТелебачеННJI і радіомовлеННJI» збільшити 
видатки на суму 200,0 тис.грн.; 

2.1.3.по КФК 120201 «Періодичні виданНJI (газети та журнали») 
збільшити видатки на суму 200,0 тис.грн. 

CIlEЦIAJIЬниЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

I.Збільшити доходну частину спеціального фонду на загальну .c~ 
12000,0 тис.грн. встановивши ії в розмірі 69670,1 тис.грн, в тому ЧИС~1 . 
l' еИНJI від продажу земельних ДШJIНОК :1.по КФК 33010000 «Надходж aRНJI земель державної 

lІесuп.ськоroсподарського призначеИНJI до розм~ 
та kОМУНальної власності» на суму 9000,0 тис.~н., ідчужеННJI маііна, Jlке 

1.2. по КФК 31030000 <<н~оджеННJIтаВ~~а. що зн8Х0ДИТЬCJI У 
llaJIежить Автономній РеспуБЛІЦІ Крим 
kОt.lyн8JU,ній власності» на суму 3000,0 тис.грн. 

вИДАТКИ 

іальнОro фонду бюджету міста на 
I.Збільшити видаткову частИНУ спец її в розмірі 79412,9 тис.грн, в 

з!U'anь1ly суму 12000,0 тис.грн." встановИВ1ПИ .. 
ТОЧу ЧИслі: . HOro господарства БроваРСЬКО1 

1.1. Уnpавлimпo ЖИТЛОВО-КОМУНаль . місцевогО самоврядування у 
t.sїcы(іi ради по КФК 180409 <<внески ОР~ДЇJIЛЬності» на суму 2300,0 
cta'l'\м...· • • иЄМВИЦЬJ(О1 

'.J 1.111 фонди суб'ЄКТІВ I1IдnP 
'ЬІС·ГРн. 



4 

1.2.Biддi~ капі:Г8JIЬНОГО будівництва Броварської міської ради по КФК 
150101 «КапІталЬНІ вкладення» на суму 9700,0 тис.грн., з них: 

Проектування, Коригування робочого проекту та будівництво 
кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари на 2000,0 тис.грн.; 
Проектування та реконструкція плавального басейну (d(ynaB~) 
по вул. Шевченка, 1 О в м. Бровари на суму 2000,0 тис.грн. 
Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція 

шатрового даху НВЦТМ в м. Бровари на суму 210,0 тис.грн.; 
Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари ( І етап: 
від об'іздноі дороги до району Розвилка}» на суму 2990,0 
ТИС·ГРН.; 

Проектування та реконструкція господарчо-питного водопроводу 

по вул. Киівська в м. Бровари» на суму 2500,0 тис.грн. 

В.О. Андрєєв 
Заступник міського голови 



Додаток 1 

до рішеНIDr міської PIДII • 
Biд~ t'~ ~e N! bru-~,;:,OS-

ДОХОДІІ бlОдЖety аl.БРОВIРИ иа 2008 рІк 

k---- Baiialell)'BaBBR доходів 'nlc.rpH. 
3DnШЬППn (0.1 

зПдllО Ь БIО_eтJIОIО 
Спецїanьuпіі фоnд Р830аl 

кnасвфікаціао 
фопд Р830аl ут.ч. 

610дareт 

P°:JD~ 

~ 2 3 4 5 6-(rp.3+rp.4) 
tii ПОДІткові вадходжеllllR 118802 2388 121190 
".-

ПОАІІТІСІІ ва доходи, податки па прибуток, 

оt300 ПОАІІТКП ва збi.IJьшеВВR рипковоУ ВІРТОсті 94615 94615 
ііоіоо Податок з доходів фізичних осіб 94515 9451·5 
іоо Податок ВІ првбyrок підприємств 100 100 

Податок ва прибyroк підприємств і 
орraнiзацій. що належать до КОмyDanьиоі 

10201 вnacиосТЇ 100 100 
~O Податкп ва BJlaCBic:n. 2350 2350 

Податок з власників транспортних засобів та 

tllОО iвmпx самохідвих машин і мехавізмів О 2350 2350 
І 360РВ ЗІ спецlam.ве впковавви ПрВрОДВIІХ 

~- ресурсів 10750 10750 .. 
11150О 
~ Ппа'1'lза земmo 10750 10750 

!l0О Ввутрішві BoдaТICII ва товарв та поeлyrв 4852,4 38 4890,4 

~1 IІоАаток на промисел 16 16 

! 
о, . 

О 

nиallза державву реєстрацію суб"єктів 
IIЇдDpИEМ!DIЦr.ХОі дiJшьвості. об'єднань 
І'рамвдщ асоціацій, iвmиx добровільних 

~ 06'r.двaИь opraвiв мїсцевоrо самовридувllllU. 
110 110 

!«іі ~tyriв !С})иторіanьвих rpOMaд 
І Onaта за державву реєстрацію. крім мати за 

117 -ІІУ реЄ&n'pацію суб"єпів 
0.4 0.4 

........... ~И~хоt дiJшьвосri 
!!700 ~ за тоproвий патевт ва дeJDCЇ види 

4726 38 4764 
Ііі ~~XOi дiJшьвості 8584.6 8584,6 
ііі ~i IІ~Ааткп 1284.2 

1284,2 
~ ~eвl ПОдатКИ і збори 

Q,t ~ф' 0,4 """ ~І!!ШІ сinьcьхоroсподарсьtadi подаТОК 
I~ ~ noдаТОХ ДJUI суб"єпів малоro 7300 

7300 

It~~a 1298 5992,9 О 7290,9 

!і18і ~ Веподаткві ВIІДХОД2Кевпв 
А1Кеави xomтiв від BiдmкoдYВ8JIВJI 

800 
'-. ~T cUu.cr.коrocподаРСЬХОro 800 
: JlicоroсподаРСЬХОro виробmщrва 



Чаc:J1lllа ПРllбудку (доходУ) roсподаРСЬКlIХ 
praнbaцiA. ві нanежать до коftl)'Вanьноі 
:'сиості або у cтaтynulX фондах ЯКlIХ Є 
.. cmca коаl)'ИaJIЬноі власності 

_ІР •• 
~ 'iiвдx0Д)Кt:1IВJI ВІД РОЗМІЩення в установах 

6aНJdВ 'lJlМчасово Вільних бlоджemнх КОпrriв 

25 

~~~ __ --------------------t-__ ~60~0~ ____ ~ __ ~ ____ ~60~0 

Адаllnlстратпвпі зБОРІ. та платежі, ДОХОДІІ 
_ ,Ід неко".ерціilпого та побl'lllОГО ПРОДажу 

ііі Деохсавве МJIТO 

іі. АдаllnlстраТПDпl штрафІ. та іпші СВllкціі 
ао Івшl неподаткові UlІДХоджеllDR -

Jрошові стяmеНВJI за ппсодУ, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 

вавКОJIПDIIIЬоrо природного середовища 

0611 вваспідОК roсподарськоі та iнmoi дiJшьності"; 

Відсотки за користування позиками, які 

1106 В8ДUВJlИСЯ з місцевих бюджeriв 

N03Iвші Н8ДХодеЖІІІІІІ 

10 Впасві ВlІДХоД1Кеппв бюджетпп уставов 

Ппата за поCJI)ТИ, що надаютьСЯ бюджетними 
~OO JC'1Uовами 

Копrrи, що отримуються бюджетними 
JC'1Uов8МИ ва виконВНВJI окремих доручень 18 
~~проекriв 
! ДОІОДИ від операцШ з капіТDJlОМ 

Надходzeввя від відчужеввя майна, яке 
lIIIIeJarrЬ Автономвій Республіці Крим 18 

~ lІІІіВа. що знаходиться у комyвanьиій 
r~Ocтi 
100 и.дІодженlЬІ від продazy зоrni і 
".!!атерbuu.вп 8КПІвів 

~ОдЖеllllJl від продажу земельних діпявОК 
есuп.cькоroсподарськоro призначеllllJl до 

1rю PD3мCJtyвIlllВЯ земель державної та 
~~HOi власності 
.;.: 'зб=- Цільові фоодв 
~ Ір за забрудвеввя навкоmппвьоro 
... ~дllOro середовища 
~.i фоlfДИ утворені Верховною РІДОЮ 

. Idc KOМlloi Респубniки Крим. орraнвми 
~1~Boro caмoBPJJДyВВНВJI та місцевИМИ 
~ ~ ВИКонавчої впвди 
; ~XOДiв (ба травефе~) 

ОФI~ht • 
8~ 81 транефертп (розшuфроВуІОТЬCJI З8 
~;.. Q !раuефертів та бlОдасетів) 
~O~ 

дemк&вноro упрlUlJlїШUl 

473 
473 

200 
о 

о 

о 

120100 

39762,1 
О 

о 

о 

5192,9 

5192,9 

50339,2 50339,2 

3139,2 3139,2 

47200 47200 

47200 47200 
10850 

50 

10800 
69570,1 50339,2 

100,0 0.0 

473 
473 

200 
о 

··а 

5192,9 

5192,9 

50339,2 

3139,2 

47200 

47200 
10850 

50 

оо 

10800 
189670.1 

39862.1 
О 



ь 'iO'"fJJ1J1, що BВДXOдRТЬ 3 іВШl1Х бюджетів 
~~-I!Д~I О 

О jIOl Д01awi вnpівшоВ8IIНJI, що одеРЖ)'ЮТЬсR 3 
Ае~ноroбю~ О 

О іі1і ;Додаткова AOДIЦUl3 державного бlОДЖету 
І &JOД1R1Y Автономної Республіки Крим та 
_ШВІ бlОДЖетам ва зменшення фактиЧН11Х 
AlICnPОПОРцUi між місцевими бlОДЖетами оо 

чере3llеріввомірність мережі бюджеmих 
yctIRов" 

О О 
'і JвШi дотаціі о о 
ii~ ДОДІпова дOТВЦЇJlз державвого бюджету на 

Jaбe:mечеВНJI видатків ва оппа1У праці 
npaцiвJllпсів бюджетних установ У зв"пку із 
оідвпщеНИJIМ розміру MЇНiм8JIЬНoї заробіmоі 
опаш. звпроввджеННJIМ П етапу Єдиноі 
шрпфної сіТJCИ, підвищеННJIМ розмірів 
посадових окладів та додаткової оrшати за 
окремі види педагогічної дUшьності у 

співідвоmевві до тарифної сітки, на ВИlШа'l')' 

С1ІІІІевдій і допомоги yчнJIМ та студентам 
ВU1llJlЬВИХ закладів '. 

О О 
113 

Додаткова дoтaцiJI з державного бюджету 
місцевим бюджетам ДШІ поетапного 
3IIIpOBllДEellНR умов оплати праці працівників 

6Joдzcrвoi сфери на основі Єдиної тарифної 
О -ci1lR та забезпечеНВJI видатків на ОIШВ'l')' праці О 

! ~Beвцii, в тому числі: 39762,1 100,0 0,0 39862,1 

СубвсrщiJI на yrpимВНВJI об'єктів спільного 
lОристувllllВJl та чи nixвідацію негативних 

~ 
lIaCJdДКiВ дiJшьності об'єктів спільного 

107 
!2П~1IIIВJI 107 

·Субвевціа з державиоro бюджетУ місцевим . . 
~ на вИШlВ1У допомоги сім'ям з 
жunмв, МІШозабезпечевим сім'., інвалідам з 

~ 
IUlтинства, ДЇТJDrI-ЇНВaniдaм та тимчасової 

19845,4 19845.4 
~Hoi допомоги ДЇТJIМ"; 

~ з державного бюдже'1'У місцевим 
liJi на будівJПЩТВО і придбllllНJl )I(И'l'JIВ 
c~ • 

воCJlyЖбовЦІМ та особам pJlДOBOГO І 

і'lIJJr.НИЦькоro cxnвд:Y, звinьиевих в запас або 
~КY за станом ЗДоров'в, BЇJCOM, виcшyroю 
~ о • 

Q та У за'ику із скорочеИНJIМ штаТІВ, JDQ 

~ на квартирному общ за Mi~цeM 
~ чnевам сімей з чиcnв цих ОСІб, .... 
~IrинyJIII під час викоВIUIIIJI ними 
60110 B~ Обов'азВИIdв, а такОЖ учасВИКSМ 

О 
~ "'II~ ~ в Афгаиістані та воЄННИХ О 

--.;.:;:В 



.0 

~ ~вснцilЗ дерЖlШНО~ бюджС1)' місцеВllМ 
. ~I НІ HQДDННJI ПШЬГ та ЖlIТЛОВIIХ 

І 
субсlwА НlсenеlUПО на ОІШІ'І)' електроенерriї, 

~ JJPllJЮДІІОro J'l3y~ по~ теІШО-, 
_опостаЧDlПUl1 BoдoBlДВeдeHНJI, квартирної 

JUllТlI, ВlllсзеRНJI побyroвого смітrя та рідких 

~ 
ВСІІІІСТОТ'; - 16145,9 16145,9 

"СуБВСНцїJIЗ державного бюджС1)' місцевим 
6JOдЖCТDМ на HQДIIННJI пільг з поcлyr зв'язку та 
iвmПX передбачених законодавством пільг • 

(крім пїnьг на одержвнНJI ліків, 
syбопротезуваннв, OMa'l)' електроенерriї, 

природного і скрaпnеного газУ на побyroві 
пcnpc:бll, твердого та рідкого пічного 
побyroвого п8JIИВ1, поcлyr теІШО-, 

водопостаЧIШНJI і BoдoBiдвeдeННJI, квартирної 

ппam. вивезеННJI побyroвого смітrя та рідких 
ве'Шстот) тв компенсацію за пільговий проїзд 

0ІО9 окремих каn:горій rpOMIIДRII"; 1929,4 1929,4 
"СуБВСвціа з державного бюджe'l)' місцевим 
6roдaraк на H8ДIUIIUI пільг та житлових 

субсидій населенню на придбlШНJl твердого та 

piдкaro пічного побyroвого П8JIИВа і 
, і;6 Вl0 с:кpuшеного газу"; 2,6 

СуБВСвцiJlз державного бюджe'l)' місцевим 

~9 
6кwкeтaм на BeдeННJI та aдмiнicтpyв8ННJI 

О Державного peЄCtpY виборців О 

СуБВСвцiJlз державного бюджetY місцевим 
_етам на ВИКОНВННJI інвестиційних 
Dpoеraiв, спрJIМОВавих на cOЦЇIUlЬНO-
екоНОмічний розвиток регіонів. заходів з 

t 
попереджеННJI аварій і З8ПобiraнIIJI 
texнОfelШИМ qтвC'lpОфам У житлово-
kOМУВапьному господарстві та ва іНШИХ 
IВaрiJbrиx об'ЄIttВX KoмyнanьHoi ВJlВCHOCТЇ, в 

~ 
тому 1JDCJJi НІ ремонт і рековсtpухцію 

О О 

12і 
,!!!!ових мереж і КOteJIень \' 

~ З державного бюджетУ місцевим 
_ на здійснеВВJI ВИlШВТ, визначених 

Пом Україин "Про реetpУХТУРИЗацію 
Ja6oproвaвocтi з виrшат, передбачених 
Cl'atтeIO,57 Закону Украіни "Про освіТУ", 
=:~ЧНИм, науково-педагогіЧНИМ D ~ 747,6 

747,6 

~ P1lМ ~ввиків иавчanьннх закпвдш 

CJБВСIІЦін • им ~ з державного бюджету Мlсцев 
О 

... ~ ііа на COцi8JIЬHO-eKOHOмi~ ~озвиток О 
розвиток інфРІ~И репоН1В 



L].---------т---т----.--.-----.:...' 
Г Су&веиЦЇJIЗ державного бюджe'l}' міСЦСВllrt' 
! ~I на фінансувlUlНJl ремонту 

ііі 

IІРJl)lіщеиь управлінь ПР~ ТВ. соціального 
_ІС1)' ВІІІСОИВВЧІІХ органІВ МІСЬКИХ (міст 

рссnyбnіхавськоrо D Автономній РеСпубліці 
КРІІМ і обласного значенu) районних у містах 
києві і Севастополі та районних у містах рад 
ДІІІ здШснеВIUI заходів з виконанНR спільного 
Ь CвitoB11М банком просК1У ,,8досконалСШIR 
спСТС:.111 соціальної допомоrи"; 

Cy6BeНЦЇJI з державного бюджe'l}' місцевим 
БIoджe'l'Ul на заходи з енерrозбережеННR, у 

тому 'ІІІСЛЇ OCH8IЦeННJI інженерних вводів 
6aratoквартирних житлових будивхів 

:sacoбar.m обліку споЖИDIННJI води і теплової 
сверпї. ремонт і реконструкцію теплових 
мереж тв котелень. будівництво raзопроводів і 

I13пфікацію населених пунктів 

ПП Субвевціи з державноrо бюджету обласному 
61ОД11СІУ Київської області на проведеННJI 

ClCпернмеlПУ за ПРИНЦИІІОМ "Гроші xOДRТЬ за 
. Alimвою" 

D63 Субвевціи з державноro бюджету місцевим 
_етам ва фіваисувВННJI у 2006 році 
Проrpaм-переможців Всеукршськоro 
IОнкурсу проектів та проrpам розвитку 

_ місцевого caмoBpндyвВННJI 2005 року 
)7( Субвевцї. з державноro бюджету місцевим 

6roд1Кeтaм ва проведеВНJI виборів депyraтів 
Верховвої Ради Автономвоі Респyбniки Крим. 
місцевих рад та сinьських, сenищниx. міських 

~ 1'DJIiв" 
158 

C~ВCНЦis 3 державвоro бюджету місцевим 
6_етам ва yrpИМ8ВIIJI дітей-сиріт ta дітей, 
1~IВJIeВИХ батьківськоro піклувllllllJl, в 

. -- будиВХаХ ciмeboro типу ta 
... ~МВих ciм'JIX 

100 

О 

860,2 

О 

О 

124 

860,2 

О 

О 

124 

0.0 ·0 
50339,2 229532,200 
50339,2 229532,200 

lоВ.Can01lCXO 
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1024 .... ,3 

3107,5 
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5683.] 
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39952,9 

3,,52,9 

1000,0 

189,2 

100,0 

50,0 

200,0 

5683,6 

510,0 

3038,8 3000,0 

100,0 100,0 

200,0 200,0 

670,0 670,0 

2295,5 200,0 

315,0 315,0 

3450,0 1000,0 

450,0 100.0 

IU71,2 4000,0 

310,0 310,0 

390,0 390.0 
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1096,0 

550,0 

2995.1 

5000,0 

42460,1 

1000,0 

1600,0 

100,0 

164,4 

357З 

1044,6 

100,0 

221,7 

200,0 

2500,0 

1847!1.4 
130879,4 

12000 

25,2 

6],5 

9,1 

І]З 

0,0 

6З 

0,0 

0,0 

0,0 

7,5 

16,0 

91,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
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0,0 

1500,0 

400,0 

500,0 

500.0 

5000,0 

]9710,1 

1000,0 
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100,0 
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300,0 

15,0 

100,0 

221,7 

200,0 

2500,0 

IШI,2 

13228,2 

12СІОО.О 

1500,0 

400,0 

500,0 

500,0 

500,0 

7990,0 

500,0 
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100,0 

100,0 

300,0 

15,0 

100,0 

221,7 

200,0 

2500,0 
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380ХОЧСIUІІ 38 3IICJI)'I11 перед rpомlЩОШ 
Проrpама 3116С3nCЧClUIІ дiuloHOCТЇ 

&poвapCWtDЇ cnітаl вen:pDlliB віRrш В 

Cncцillll ..... n фа,.,. 

сума IlallмСII)'IІІІІII" nP~1ІМ11 

1033,1 
42 

7' 

раам 

сума 

о 1033.& 
42 

7' 
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!!!!!! 

\202.0\ 
250404 

~ 

240900 
250404 

250404 

OPnUlbВЦIЇ вm:pDlli8 віRШI і праці та 
3броnШос ClШ П82003-2008 рр. 

Проrpам8 дWn.llOcri та фіll8llCDВОЇ 
пШrp11М1СІ1 6роварСІоlCOЇ PCAIUCЦIЇ 

MiCloxpaROIIIIOro ~woMoanclU" 

nporpaм8 дUuu.IIОЩ фіll8llсоаої пUrrp11М1СІ1 
IТCnс6ачClП" і pWOM08IICIII.. \та іIlФОРМУВDIП" rpoМIЩСІохос:ті шодо 

,дWn.llOcri ОРnUlі. місцевоro 
CllМоарацуВDIП .. ЧсрС3 КОМ)'llanІоIІС 
nlAnplICМc:rao 6pOВDpClolC01 .lіClolCDЇ РIlUI 
"Тcnс:саудіа"Нашс Mlcro" 
npOrpIМ8 AUuu.lloc:тi та фіllDllCDВОЇ 

ПсріQJIIIЧllі alUWUII (ПІ3С'1'11 та \ПUrrpIlМIСІI pcAIUCIUЇ l'ІІ3епl "6роварс:Іо" 
11ІСУР1l1UIII) Пlllорам8" 
.Ь,ш\ .'UIImD' 'ПРОl1JlМа"З mo6о.·ш АО pUuIOro Mic:ra" 

.010 'YnP8.,.1 ... 1. асатl 
,цШr.oаl ФОIUUI, )'1'IIDpClli ОРnUllМl1 
MlcЦCIIDI'D CllМоаРJЩYDDllІ1І І 
MI~BIIМII ОРnUlІМl1 DIUIOllUчоі 
IllllUUI 

Цim.oal ФОIUUI, )'1'IIDpcllI ОРnUllWl1 
MICQCllol'D CllМоаРJЩYВDllІlІ1 
MICЦCIIIМII ОРnUllW1І 8111СО1ІІІ8'101 \ПРОrplМ8 "ОCillapОDIIllcn." 
anlUlll 
1111111 IIUIIIТICII 

ВСІоаl'D по nporpaMI 

111111 IIUIIIТICII ПРОl1JlМ8 "3 JUD60a'ID.ao рІАаIОI'D MI&:1U" 

28 

214 

300 

329.9 
19.9 
43,8 

11.9 

11,9 

31.9 

Міс ... прОf1llW8 за6С3ПСЧСIIІІІ 
П08ClКllоl 6C3nCICII в м.6РОIllРIІ1І8 
псрlоддо 2010 РОІСУ 

&.18,6 

460 

188.6 

188.6 

28 

214 

300 

329.9 
19.9 

691," 

460 

200.5 

31.9 
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,:saxucr Ila&:CllClUUI 

Прorpамп і DXCWI ueшpіа 
couian.lІПIt cnyж6 ДIUI сім'і, ДіТСІІ 

Mic:s. .. nporpllМDailmo'llIl'КY 1'11 

OЦnpolUlCIIIW дiI'cR 

Міа.ка nporpaмa, nИnUl. po6anlЗ 

облароlllUlОlО .IMOJUUO 1\1. 2006-2012 POJnl 

Mic:s.a nporpaма coUЇUWloro 3ІІХ1ІС1)' ді'МІ
Cllpіт тaдm:A. аї 3IUInШІIJIІІСІІ ба 

&ar.aiacькoro nїlШ)'lIIWlUlllа 2005-2008 
Іроки 

_e.t'------'. 
\ , 

54 54 ,6 96 

839.1 8]9.1 

24 24 

]7 37 
61 61 

145 145 

~ \18ММот \ СоціanЬ'1Ї nporpllМП і 3lUCQДlfMicwca nporpaмa пUжrp11М1СІ1 ммоді ІІа 2008-1 2s 25 
,ac:pacaaIUaL ОРnUlіа у СІІРІІІІХ 2010 РОІСІІ 
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Мїс. .. hJШrp11М8 3IU106inu1.1a ДlmlчіR 

Couianwli проrp8МII і 3IUCOШI \6e:lnplnYm.нos:тi і &::IAorJUUl1lom 118 2006-
.091107 , \aco .... UaL 011nwіа у CnPUIUt СІМ, 2010 РОІСІІ 

.067, IQmda'l capa.u .ІІmп 

ІншІ nporpllМП соціan.1ID1'О 

.0908021 I3DlI&ny In:n08110~ 
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6c:InPlnyaLIIOCIi 16c:lAonUUUlom па 2006-
2010РОІСІІ 

:!!!ш 

~ 

!!!!!! 

!!ш!! 

IУпрамl"'I ... "паа .. 
• 080 IICDМYII8II.IIOn I'Ocnaalpcna 

1111ІІі 81U1S1'1C111" СОШlUllollІІп 
3U11&:r IІІІССаСІIlIа Мlсь .. nporpaмa COWanr.lloro 311Х11С1)' 
цw.o8i фОIUU" ynopcrll oPnUUIМII ПCllсіСlllсрlа, hllllUltдil та coullWollo-
MlcцcDOro самОlрау ..... lal IIС3ІІХІПЦСІIIIХ acpcma II8ССАСІIІIІI" 2006-
міСЦСІIWlI ОРI'IIIIIINIІ allКOIIU'IOi 2009 poкn 
8IIIUIII 
Вa.oro па nparpaMI 

"RMIc:ra 
КanїnJ .. n,1R рсмоnr 1IdmlOllOro 
Iфо.САУ ",ісQCIIІХ opr!I'Ї8 UIUII' 
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ruш! 
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130101 
250404 

ФіваРМОllii.Мy.luчni кamnmllИ і 

DItC1IМ6nl 'rIL ltшsi мslClCllldCi 
,:IIUU11UUI 'rIL :IIIXQA11 

Фinармоllit,мy3wu.і копeкmllt і 

аІ&еаМ6nі 'rIL іl1ші MIICI'CIUoId 
,3lUШ1UDt 'rIL:llllCU1 

Кaniтam.lli 81С1111А1:111U1 

Проrpaма nPOllCДCИIІІ kym.1)'pllo-"a&:08JlХ 

I
DXOJUa .... 1іроіаарlt .11 2007-2008 
PDXlI('Пu:.nш.) 

Проrpaмa pcnllП'lC)' мi1кnapoJUlOro 

cnіapo6tnllшraa м.Spoвaplllla 2007-2012 
іроХІІ 

IlІші IIIU1Rt1C1I Іп"".,,1МІ "3 JII06oв'1О АО PWloro Mlcra" 
Вім"" 3 фь",,"ot IС)'Л"..,рll та 

150 ІenоРІУ 
ПРDJlC:llC!IIUIII8ІІЧ1UI1rIIО- - -1Проrpaмa pcnаlП'lC)' фО'l'Іltоі КYJsI.rYIUI І 

,IUat 26арlllзмanuu. CnOIJJY НІ 2007 - 2011 DOXlI • ".іроаар" 
ПРОUAІ:Ш" I_ЧlUllоlto
тpc:uyaaпlollllX J60pіlІ змanullo (аі 
I1pOIIOAI1'IoCaUClollJIМII 

opnudшaiDnl фЬасуm.typllО- IПРОrpaмa PCnllrпcy 'Іолоаl'lОI"O I'IIUl6oJsy • 

CnOP1lWloi CIIlhlМClaaa~ М.IiItoIlUИ НІ 2007-2011 ""ХІ. 
Illші IІUIImCR- IПpolJllDlІ"З moбоа'аоJ10 IJWЮI"O мtcra-
Ynpaul" ... IIIlcro&'ДJllanna та 

190 lаDаtreJCІУІЩ 

11300 

445,9 

406 

20 

19.9 

'1',9 

360 

540 
19.9 

300 

Проrpaма nCpcnem'llloro РО3ІИІ1СУ 
тcnnоnoстачam .. міста 11& 

InP08lUlJCCИIUI СIІС:рros6сріnUOЧIIХ 

talЮllOriА ПО ю1 

"GроваРlrrennoellерroмерсжа" 1111 2008 
Ірік 

ПроrpВМІ ОХОРОІШ .. lІкоп&tШlu.oro 

11JJJ'lDOJUloro CCP~08"'ЦII 

Проrpaмa pcn81тсу pClCpll8Цllдcn8Ї4IUI 

М.&DOIIIID'I.т 2OO7-20121101CI1 

2388 \ 2388 , 

8Soo І 8500 
896.1 

11114.11 23084,1 

5000 ,ООО 

50 50 

180 61S,9 

406 

20 

180 180 

19,9 

о 919,9 

360 

540 
19,9 

о 300 
250404 

ПporplWа p03pD6X1IMlct06y.aiallOi 
IlІІulllшanol Iда!С)'МСІmшli а м.ірааар" 300 ]00 



, , 
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1'50'0,1 
IПрснр8М. ІІа ау ... ,,,,,"_ ... 1 , 
р_ .. СІ1ІУ .... " ,._ ••• - ........... 

~"'.lrIfUcr .... 2008-2009 раlClІ 5067.9 506".9 

І 1 ( 
150101 Kui1мWIЇ аlШlU&ClПса Пpol1Jама по 6yaiallllЦnY 'fa 11\78.6 1117В.6 

Цina.o8i фо.иu .. yr1IOpct.i ОРnUl_11 PCКOllCТPyxцit об'acriа СОШIUlW'ОrD 
Micцcaoro &:ІІМО8рщу8111Пса і щnанаЧСIIІ .. на 20Q8.2009 роа« 
міс:цс:аICUИ ОРПllf8iII« IIUCOII ... oi 

240900 1IIIUИ 500 500 
Вa.aro по npOf188MЇ 17678.6 17678,6 

Syдi8.IIIЦТIIO 1'8 РСХОIIСТРУКЦЇ8 
r.rariСТРIШ.,1ІІ1Х аУJlIІЦІо 

38І'ІШЬ1,оміс:.,хоro пр.а.lаче,., .. ІІа 20011-
150101 Кaninuu.tIi 8JШUCIIUI 200SJРОXlІ 14206.4 14206.4 
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УГОДА Nu06 -
м.Бровари 

ЗатверджеllО: 
ріwеllllЯ сесії Броварської 
Ilіської раДl1 
від ~I.o2.. оа N!! G{O-l/-o.r 

« 01 » _0--..;."1 __ 2008 р. 

Броварська міська рада КllїВСЬКої області, що у подальшому 
іменуєтЬСЯ «Сторона 1 », в особі міського голови м. Бровари Антоненка В.О., 
JtICИЙ діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", 

Кllівська облаСllа рада, іменована надалі «Сторона 2», в особі голови 
обласної ради Майбоженка В.В., який діє на підставі Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 

Броварська раЙОllна державна адміністрація, що у подальшому 
іменується «Сторона 3», в особі голови райдержадміністрації Діденка М.Ф., 
діючого на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

у подальшому іменуються СТОРОНІІ, 
відповідно до статей 1 О І, І 07 Бюджетного кодексу Украіни, 

уклаЛl1 ЦІО угоду про наСТУПllе: 

1. ПРЕДМЕТ договору 
1.1. Передача.приЙИJlТТЯ субвенції на виконанИJI інвестиційних 

проектів. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ сторІН 
2.1. Сторона 1 зобов'язується передати з бюджету розвитку м. Бровари 

на 2008 рік на засадах міжбюджетного трансфер~ .до бюджету розвитку 
б б 2008 рік видатки в РОЗМІРІ 5000,0 тис. rpH. на 

о ласного юджету на . . ань за зміну. 
будівництво поліклініки у м. Бровари на І ООО ВІДВ1ДУВ . 

, ся п ИЙВJlти З бюджету розвитку МІста 
2.2. CтOPOH~ 2 зобов язуєть Р обласного бюджету на 2008 рік на 

Бровари на 2008 рІК до бюджету розвитку РОЗМІ'рі 5000 О ТИС rpH та 
. ферту видатки в ':. 

засадах МІжбюджетного транс . 2008 році на БУДІВНИЦТВО 
забезпечити цільове використання коШТІВ У . . ооо . ідувань за ЗМІНУ. 
ПОЛІклініки у м. Бровари на 1 ВІДВ І півріччя 2008 року ПРИЙНJIТИ 

2.3. Сторона 3 зобов'язуєтьСЯ протяг~..мне користування Стороні 1 або 
. ання У ПОСТІИ " 
РІшення про виділення та над у l'з земель запасу земельно. 

ідприЄМСТВ Визначеному нею комунальному п міщення очисних споруд, яка 
дUtянxи площею не менше 4 га для рОЗ пор~дами та сприяти Стороні 1 
б . МИ очисними с " . ва езпосередньо межує з ІСНУЮЧИ ідприємсТВУ В оформnе,шl пра 
або визначеному нею Koмyв~ЬHOМY п . 
ПОстійного користування цією ДІЛЯНКОЮ' рахувати обсяг Мlж6юджетного 

2.4. СтОРОНІІІ та 2 зобо~tязуюТЬСЯ : міський бюджет м. Бровари: 
ТранСферту за цією угодою У РІПJен~; 2008 рік на найближЧИХ з д 
Обласний бюJnfl'еТ Київської оБJl~СТ1 ад 
• ..... • JIIд1IИX р • ~ III.цnиI18НнJi цієУ yroP1l сесіях BJДIIO _ ~ =-----



3. ВIДПОВІДAJlЬНІСТЬ СТОРІН 
3.1. За невиконання або нея . . 

. . . КІсне виконання ДОГОВІРНИХ зобов'язань 
сторони несуть ВІДПОВІдалЬНІСТЬ відповідно дО ЧИННОГО законодавства 
україни. 

4.ФОРС-МАЖОР 
4.1. Нія~~. відповідальність не Може бути наслідком невиконання будь

ЯКИХ умов ЦІЄІ УГОДИ, якщо це невиконання є наслідком обставин, які 
знаходиться поз~ ~ферою к.онтроnю Сторони, що не виконує, як-то: стихійні 
mІХа, надзвичаиН1 .погодНl умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, 
бпоквда, громадсьКl безпорядки, втручання з боку влади, ембарго (надалі 
форс-мажор), але не обмежуrочись ними, які не ДОЗВОЛЯJОТЬ економічно 
беззбитково виконати Сторонами свої зобов'язання і безпосередньо 
вплинули на можливість виконання цієї Угоди та не могли бути усунуті 
розумними і економічно вигідними діями Сторін, на період, що починається 
з моменту оголошення Стороною, що не виконує своїх зобов'язань, про 
форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчився б, якби Сторона, що 
не виконує своїх зобов'язань вжила дій, які б вона в дійсності могла б вжити 
ДJIJlвихоДУ із форс-мажору о 

4.2. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання Сторонами 
зобов'JlЗВНЬ за цією Угодою. 

4.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за 
цією Угодою, повинна негаЯно сповістити в письмові.Й ;ормі іншу ~TOP.OHY 
про настання чи припинення таких обставин, але не ПІЗНІше трьох ДНІВ ПІсля 

настання чи припинення цих обставин. 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРШ 
5.1. Всі розбіжності, які виникають по цій Угоді або у зв'язку з нею 

вирішуються ШЛЯХОМ переговорів між Сторонами. . . 
5 2 Якщо Сторони не можуть дійти згоди WJIJlXом переГОВОРІВ, ЦІ 
. . аконодавством УкраІНИ судовому 

розбіжності вирішуються у встановленому з 
порJIДКУ. 

ОК ДІІ ЦІєl УГОДИ 
6. СТР . о •• підписаННJI і діє дО ПОВНОГО 

6.1. цк Угода набуває чиннОСТІ з дати 11 

ВlІІСонання Сторонами своїх зобов'язань за нею. 

7 ІНШІуМОВИ о •• оо Угоди є дійсними лише У тому 
7 .., овнення до ЦІЄІ .' . . 1. Будь-яlO ЗМІНИ І доп ... фо мі і належним чином шдписаНІ 

разі, JI!СЩО ВОНИ здійснені У ПИСЬМОВІ~ Р 
YnОВНоваженими представни~ами СТОРІН. адені сторонами до цієї Угоди, є 

7.2. Будь-md додаТКОВІ угоди, yкn . 
невід' ємними її чаСТИНами. . односторонньому порядку ВІД 

7.3. Сторони Не вправі BiдмO~C:H: не вправі в односторонньому 
ВИКонання цієї Угоди, а так само тор 
порядку змінювати умови цієї угоди. 

2 



7.4. До відносин Сторін, Jlкі не врегульовані цією Угодою, застосовується 
зaJCонодавство У країни. 

7.5 3 моменту укладеННJI Сторонами цієї Угоди, всі попередні переговори 
між ними, що СТОСУЮТЬСJl питань, врегульованих цією Угодою, пистуванни, 

попередні угоди, а також протоколи про наміри з питань, що будь-яким 
'(1180)1 СТОСУІОТЬСЯ цієї У годи, втрачають юридичну сипу в частині, що 
стоСУєrься цієї Угоди. 

7.6 цк Угода без додатків складає З (три) аркуши тексту і підписана при 
повному розумінні Сторонами предмету ~годи. оо • 

7.7 цк У года складена у трьох ПРИМlРНИКах, по одному ДJIJI КОЖНОl 13 
Сторін, які мають однакову ІОРИДИЧНУ сипу. 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРШ: 

CJ;oропа3 
ВроварсьІСа р8Йовва державна 
адміністрацiJI 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,15 
рІр 780101000068/0 в удк в 
ХиївсьхШ області, 
МФО 821018 
Код єдрпоу 04054820 

~_. 
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