
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

.. г .. Г~po ВlIСССIIІІЯ змін до рішення І 
БРОllаРСIJКОI MICIJK.OЇ ради від 14.01.2008 року N!! 616-32-05 

«Гlро бюджст МІста на 2008 рік» 'га JtO'taTKiB 1 23 46 ,. "~"~о 

РОЗI:J1ЯІІУI~ШИ ІІропозиції виконавчого комітсту Броварської міської 
ради, ВІДПОВlJОIO до .~'." 23 ст. 26 Закону УкраїIIИ "Про місцеве 
самоврядування в Укра1І11 , ст. 78, 92 І)юджеТІІОI'О кодсксу УкраїІІИ, ІІа 
виконаНІІЯ ІІаказу I'ОJlОВИ киїllсы�оїї облдсржадміністрації від 20.06.2008 N!! 
907, та враховуючи рскомсндації ностійної комісії з ПИ'гаIIЬ соціально
економічного та КУJlьтурlIОГО розвитку, бюджсту, фінансів та цін, міська 

рада . 
ВИРІшила: 

1. ВІІССТИ наСТУlІні зміни до ріШСНIІЯ міської ради від 14.01.2008 року N!! 
616-32-05 "Про бюджет міста ІІа 2008 рік" (зі зміІІами, ВІІеССІІИМИ 
ріШСНIІЯМИ міської ради від 21.02.2008 N!!657-33-05; 28.02.2008 N!! 660-34-
05; 27.03.2008 N!!697-35-05; 24.04.2008 N!! 727-36-05; від 29.05.2008 N!! 760-
37-05) : 
1.1.В пункті І цифру «230019,5» заміІІИТИ ІІа цифру «230267,5»; 
1.2. В ІІУlІкті 1.1. цифру« 15990 1 ,4» заміІІИТИ на цифру «159601,4»; 
1.3. В пункті 1.1.1. цифру «39694,4» заміІІИТИ ІІа цифру «39394,4» 
1.4.В ПУlIкті 1.2. цифру «70118,1» заміІІИ'ГИ ІІа цифру «70666,1»; 
1.5.Б пункті 1.2.1. цифру «50339,2» замінити ІІа цифру «50439,2»; 
1.6.Б ПУIlІСrі 2 цифру «254361,157» заміllИ'ГИ ІІа цифру «254609,157»; 
1.7.Б пункті 2.1, цифру «174345,8» заміllИ'ГИ ІІа цифру «174045,8»; 
1.8.Б ПУІІкті 2.2. цифри «80015,357» та «58329,0» заміІІИТИ ІІа цифри 
«80563,357» та «58429,0»; 
1.9. В ПУllкті 8 цифру «77213,757» заміІІИТИ ll~ ц~фру .. «77129'.157» 
2, Дода'гки 1 ,2,3 ,~,6 до рішеІІIІЯ БроваРСЬКОI ~lCЬKOI ради ВІД 14.01:2008 
Н!! 616-32-05 «ПРО бlодже1' міста ІІа 2008 рІЮ) з ІІаСТУПІІИМИ ЗМlІІами 
викласти В lІовій редакції (додаІО'ГЬСЯ). ..' .. 
З. ФінаІІСОВОМУ УlІраВЗlіlllllО БроварськО1 МІСЬКОІ ради ПРОВОДИ1'И 

ФіllансуваIlНЯ вида'1'ків, згіД1l0 з дан." IPV It ' .. 
4. Це рішеНІІЯ набирає ЧИІІІІОС1: =lf~tц)ЙОГ~'" * ІJЯТТЯ. 
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. ПРОПОЗИЦІї 
до PIIIICllllfl Бровар" ••• •• 

" "ЬКОІ МІСЬКО' раДl1 від 26.06.2008 року 
ГІРО .. ВIІ.ссеll~~Я змін до ріШСIІНЯ 

БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради від 14 01 2008 
Ха 616-32-05 "П б . " року - . . ро IОджст МІста ІІа 2008 рік" та додатків 1 2 3 4 6 

2008 ?1~ПОВІДIIO до ЗаКОНі? України "Про Державний БІодже; У~~ї~и на 
. р к 1а про ВIIСССIIІІЯ ЗМIІ1 дО деяких законодавчих актів України" Про 

МІсцеве самоврядуваllНЯ в Україні", чаСТИІІИ 5 статті 23, CTa~i 78 
Бюджетного кодсксу У країIIИ, РОЗГ1ІЯНУВШИ пропозиції БІОджетних 
установ, ВИКОІІКОМ Броварської міської ради 

ПРОIIOIIУС: 

зАгАлыDIй ФОНД 
ДОХОДИ 

1. На виконаIlНЯ наказу голови Київської облдержадміністрації від 
20.06.2008 Н!! 907 змеІІШИТИ доходну частину БІОДЖету міста на суму 300,0 
тис.грн. ПО КФК 41030800 «СубвеllЦія з державного БІОджеty місцевим 
БІоджетам на падаlIlІЯ пільг та житлових субсидій Ilаселеншо на оплату 

електроенергії, ПРИРОДІІОГО газу, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати, вивезепня побутового сміття та рідких 
нечистоТ», встановивши ії в розмірі 159601,4 тис.грн. 

BНДATКIl 
1. Змеmuити видаткову частину бlОДЖету міста на суму 300,0 тис.грн., 

встановивши ії в розмірі 174045,8 ТИС.грн., в тому числі: 
1.1. УnpавліІUПО праці та соціалыJго захисту населення Броварської 

міської ради змеllШИТИ видатки по КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, 
особам на яких ПОШИРІОЄТЬСЯ ЧИНІІість Закону України "Про 'cтatyc ветеранів 
віЙІІИ, гаР8lІТії іх соціального захисту", особам: які МаІОТЬ особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які МаІОТЬ особливі заслуги перед БатькіВЩИНОІО, дітям війни, особам, які 
МаІОТЬ особливі трудові заслугИ перед БатьківщиноІО, вдовам (вдівцим) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, Які МаІОТЬ ос~бливі трудові за~ перед 
Батьківщиною, жертвам. ІІациських. пере~ань та ре~БШ1ТОВаним 
громадянам, які стали ЇIІВаліД8МИ внаСЛІДОК реnpес1И, або є пеНС10Нерами на 
житлово-комунальні послуги» ІІа суму 300,0 ТИС.грIІ . 

. 
2. В межах загалыlгоo обсягу БІОДЖетних призначень' загального 

фонду здіЙСIІИТИ перерозподіл, а саме: 



2.1. ВИКОІІКОМ Бр ~ 
ФК 250 

оварської місь .. 
К 1 02 «РСЗСРВІІИЙ фО11 кО1 ради ЗМСІІШИТИ видатки по 

2 2 У . Д» ІІа суму 16 О т 
.. праВЛІlІlІІО СКОІІОМ' Б ,ИС·ГРІІ. 

«Підтримка малого і ССРСДІІКИ po~apCЬKOЇ міської ради по КФК 180404 
1 О ІЬОГО П1ДПРИСМIІ 

суму 0,0 ТИС.ГР1І. ИЦТВ8» змсншити видатки ІІа 

2.3. УпраlJJlіпщо праці та со . 
міської ради по КФК 090412 ц1в:ыIгoo захисту насслення Броварської 
збільшити видатки ІІа суму 16 ~ ІІШІ видатки ІІа соціалыІйй захист» 
допомоги МСЛМlИчук мп' ' ТИС·ГРІІ. ДЛЯ lІадаllllЯ матеріалыІїї 
вул .. ЛСllіl1а,73. . . ІІа ВlДшкодуваlJlJЯ втрат завдаllИХ пожежеІО по 

2.4. (l>іl1аПСОIJОМУ Уl1раВJlіIJ1І10 Б ова сь ... .. 
видатки 110 КсІ>К ?50306 К Р Р КОІ МІСЬКОІ ради встановити 
б -« ОIllТИ, що l1ерсдаються із загалыІгоо фОIlДУ до 
юджсту РОЗІJИТКУ (сllсціалыІгоo фОIlДУ») в сумі 1 00,0 ТИС.грll. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
. ДОХОДИ 

1. ЗБІЛЬШИТИ ДОХОДНУ чаСТИIJУ спсціалыІгоо ФОНДУ бюджету міста ІІа 
загальну ~YMY 548,0 тис. грн., встановивши ії в розмірі 70666,1 ТИС.ГРІІ в 
тому ЧИСЛІ: ' 

1.1. 110 КФК 43010000 «Кошти, одсржані із загалыІгоo фонду 
бюджсту до бюджету розвитку (спеціалыІгоo фонду») на суму 100 О 
ТИС.грН., встановивши її в розмірі 70218,1 ТИС.грн.; , 

1.2. 110 КФК 41036600 «СуБВСllція з держаВІІОГО бюджету місцевим 
бюджетам на ПOl"ашеНIIЯ заБОРГОВаІIОС1'і з ріЗllиці в тарифах на теплову 
енергію, 1JОСJlУГИ з водопостачаНIІЯ 10а водовідведеllllЯ, що вироблялися, 
траНС1l0ртувалися та 1І0С10аЧaJІИСЯ нассленню, яка виникла У зв'язку з 

невідповідністю фактичної вартості теплової еllергії, ПОСЛУГ з 
водопостачаllllЯ та водовідвсдеllllЯ тарифам, що затверджувалися органами 
державної влади чи органами місцевого самоврядуваlJНЮ) ІІа суму 448,0 
ТИС. ГРН., ІІа ВИКОІІаІІНЯ наказу голови Київської облдержадміністрації від 

20.06.2008 N!! 907. 

ВИДАТКИ 
1. ЗбіЛЬІUИТИ видаткову частину бlОДЖету міста ІІа суму 548,0 тис.грн .. 

стаІІОВИВШИ її в розмірі 80563,357 ТИС·ГРIJ., з IJИХ: 
1.1. Виконкому Броварської міської ради встановити видатки по КФК 

180409 «Вllески оргаlJів місцевого самоврядуваНIJЯ у стаТУТlJі фонди 
суб'єктів підприємницької діялы�ос:і) в сумі 1 00,0 тис.грн .. ~Ia ~ОПО~ІІеНІIJI 
стаТУТІІОГО фОIlДУ комуІІалы�огоo ПІдприємства БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради 
«Оздоровчо-реабілітаційний цеIJТР»· 

1 2 УправліllНІО житлово-комуlJалыJгоо господарства Броварської 
MiCЬK~Ї· ради збільшитИ ~идат~ п~ КФК 100601 «Погаше~11Я 
заборговаJIості МИНУЛИХ рОКІВ з РІ~ІІИЦІ В тарифах Ііа теплову енерПІО, 

ОпостачаllllЯ та ВОДОВІдвсдеIIIIЯ, що постачaJlИСЯ населеlllllО, послуги з вод .' ф .. . .. " 'язку з IlевіДПОВІДІІІСТIО ak-rИЧІIОI ваРТОСТІ теlШОDОI 
яка виникла у зв . '.. з водопостачаllНЯ Та ВОДОВІДведеНIІЯ тарифам, що 
енерГll, послуг 



затверджувалися ~ 
місцевого самоврядуваllll Оргаllами держаВIІОЇ влади я » ІІа суму 448 О чи органами 

, ТИС·ГРІІ. 

2. В межах загалыІгоo об б 
фонду здіЙСIІИТИ перерозподіл сягу 10джеТІІИХ ПРИЗllачеІІЬ спеціального 

2 1 В· . ,а саме 
•• IДД1Jl каllітмьпого б . 

2.1.1. по КФК 1501 О 1 «куд~впицт.ва Броварської міської ради: 
. .. '" ащталыl1 вкладеНІ ІІОВІИ редаКЦI1 з «І;удівпицтв . . ІЯ» викласти Jlазву об'єкту в 

.. а адМlІl1страТИВIІОГ б б прилеl'JlО1 території та KYJJLТY о УДИIJКУ З лагоустроєм 
Гаl'аріпа, 18 IJ М. І;роварю) ІІа (~~о-виставковоlO залОIO ІІа 448 місць по вул. 
та будівництва адміllістратив рое~ваIlIlЯ, коригуваНlІЯ робочого проекту 
території та КУЛЬТУР1Jо-виставкоl~~~~ з:О:"КУ з ~лагоустроєм пр~еглої 
в м. Бровари» "га здійснити перерозподіл: на 448 МІСЦЬ по вул. ГагаРІНа, 18 

зменшити видатки: 

~по l!роектуваlllllО та реКОllструкції адмінБУДИIІКУ 
І аl'аРlllа, 15 в м. Бровари в сумі 600,0 тис.грн.; по вул. 
I~O I1роектуваШIІО та реконструкції парку ім. Шевченко в м. 

Бровари в сумі 900,0 тис.грн.; 
по I1рое~ваШIІО і будівництву станції швидкої допомоги на 
теРИТ~Рll Броварської цеllТРальної лікарні по вул. Шевченка, 14 
в СУМІ 150,0 ТИС.ГРН.; 
по . проектуваннІО, коригувашпо робочого проекту та 
будІВНИЦТВУ 2-го вводу газопроводу високого тиску в м. 

Бровари в сумі 50,0 ТИС·ГРIJ.; 
по проектуваlllllО та реКОllструкції вулиці Шевченка в м. 
Бровари Київської обл. в сумі 450,0 ТИС.грн.; 
по проектуваlllllО та будіВIJИЦТВУ школи-садка Н!!1 на території 
заст N!!l, І-ІІІ ступеІІів по вул. Київська, 153 в м. Бровари в 

сумі 1000,0 тис.грн.; 
по ПроектуванJПО та будіВІІИЦТВУ школи І ступеня (молодшої 
школи) JJa території 30Ш Н!!2 по вул. Енгельса, 3 в м. Бровари 
в сумі 700,0 тис.грн.; 
по проектуваюпо та реконструкції дощової каналізації по вул. 
Малокиївська в М. Бровари в сумі 150,0 тис.грн.; 

збільшити видатки: 
по проектуванюо, коригуванюо робочого проекту та 
будівництВУ адміністративного будинку з благоустроєм 
прилеглої територі! та КУЛЬТУРІІО-ВИСТавко~OJО залоJO на 448 
місць по вул. ГагаРІна, 18 в М. Бровари в СУМІ 1600,0 тис.грн.; 
по проектуваННJО та реконструкції плавального басейну 
"купава" по вул. Шевченка, 1 О В М. Бровари в сумі 2100,0 

тис.rpJJ.; ... . 
по проектувaНJПО та реКОllСТРУКЦll ВJl}'ТPІ~lьо~артально~ 
проїзду (вул. Малокиївська) в М. Бровари КИІВСЬКОI обл. в СУМІ 
150,0 тис.rpJI. 



4 
встаНОВИТИ видатки 

приміІЦСIІЬ ... по пр~ектуваlІІІIО та реконструкції 
ГРУUIевськог:lись~омату ПІД ?фіСllі приміщеlIlІЯ по вул. 

2 1 2 
в М. ровари в СУМІ 150,0 ТИС.ГРІІ.; 

• •• 110 КФК 240900 Ц. . . « ІЛЬОВl фОIlДИ, утворені органамИ 
МІсцевого самоврядув .. . .. аllllЯ І МІсцевими органамИ ВИКОllавчої 
влади» ЗДІИСІІИТИ перерозподіл: 

змеll~ИТИ в~~атки по проектуванlllО та реконструкції 
r~РИМlщеllЬ ВІиськомату під офісні приміщеllНЯ по вул. 
І рушсвського ІІа суму 150,0 ТИС.грlI., 
bc-гаr.JOВИТИ видатки по капітальному ремонту 

ПрИМІЩСlІЬ нсжитлової будівлі по вул .. Київської,137 в 
м.Бровари в сумі 150,0 ТИС.грll. 

2.2. УправліНІІ1О житлово-комуналыІгоО господарства Броварської міської 
ради внести зміни відповідно до БJOджеТIІОЇ класифікації: зняти видатки по 
КФК 250383 «Субвеllція з дсржаВIІОГО БJOджету місцевим БJOджетам ІІа 
погашення заборr'оваllості з різниці в тарифах ІІа теплову еllергіІО, послуги 
з водопостачання та водовідведеllНЯ, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися насеЛСIІIІІО, яка ВИІІикла у зв'язку з IІсвідповідністJO фактичної 
вартості теплової ellepl~iї, ІІОСЛУГ з водопостачаllНЯ та водовідведення 
тарифам, що затверджувалися оргаllами державної влади чи органами 
місцевого самоврядуваІІНЯ» ІІа суму 448,0 тис.грн., встановивши іх по 
КФК 100601 «ПогашеllНЯ заборгова1l0сті МИІІУЛИХ років з різниці в тарифах 
на теплову енергі1О, послуги з водопостачаllНЯ та водовідведення, що , .. . 
постачалися населеНIІІО, яка ВИllикла у зв язку з невІДПОВIДН!СТlО 

фактичної вартості теплової еllергії, послуг з водопостача~ня та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державно! влади 

чи органами місцевого самоврядуваllllЯ ». 

Заступник міськоГО голови 
в.о. Андрєєв 



Додаток 1 
до рішеllНJl міської ради 
Biд~.a:t>~. НІ 1J1'з-:jJ'-О~ 

Доходп 610ДХСету l\1.Вровари па 2008 рік 

~~-Г----~вhiU;;;;;';;::=~-----'~--~r-______________ ~П~С~.~~. 
ко. anMeOYBallllB доходів 3аnльввй Спеціальоо. фОDД Puoal ',-

згідпо Ь 6юдхсетоОlО фОDД t---.....;.......;.;;.;;...;;.т;.;.;~;;.;;.;;::;;~ 
Раоаl ут .... 

класифікацією 

~1 2 

~Їooooo Податкові II8Дходжеоов 

ПодатКІІ иа ДОХОДІІ, податкп оа при6уток, 

110000 податки оа з6ільmеОllВ риоковоі вартості 
110100 Податок з доходів фізичних осіб 
110200 Податок на ПРl16уток підприємств 

Податок на прибyrок підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

110202 власності 
120000 Податки ва власність 

. Податок з власників транспорmиx засобів та 

120200 iиmиx самохідних машин і механізмів 
360РИ за спеціaJJьое воконаво. природиих 

бюджет 

P03BDТКy 

з 4 5 
118802 2388 

94615 
94515 

100 

100 
2350 

о 2З50 

6 
121190 

94615 
94515 

100 

lf10 
2350 

2З50 

_}~30~0~00тр~е~~~СШ _________________________________ +-~1~07~5~0r-_____ ~~ _____ +-__ ~1~0~75~0 
130500 Плата за земmo 10750 10750 

0140000 Внутрішві податкu ва товари та ПОCJI)ТII 4852,4 З8 4890,4 
140601 Податок ва промисел 16 16 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької дiJшьності, об'єднввь 
rpOMВДJIII, асоціацій, iвmиx добровільних 
об'єднань opraвiв місцевого caмoBpвдyвaнRJl, 

14060З статусів територіальних громад 
140609 Плата за державну реєстрацію, крім плати за 

державну реєстрацію суб"єктів 

- ~ИЄМВИЦЬКОї дiJшьності 
Плата за торговий патент на дeJПCЇ види 

~0700 ~иємницької дiJшьності 
~oooo Івші податки 
J§0100 Місцеві податки і збори 

~400 Фіхсованиі сільськогосподарський податок 
Єдиниl податок ДJIJI суб"єктів малого 

,J!!)500 ~ИЄМIDЩ'tВа 
200000 Веподаткві Baдxo~ВВВ 
211100 НадходжеВНJI KO~ від вїДПJКOдyD8ВІІЯ 
. втрат сільськогосподарського 

і лісогосподарського виробниц-"'rrвоаа 

110 

0,4 

4726 
8584,6 
1284,2 

0,4 

7300 
1298 

38 

5992,9 

800 

о 

0,4 

4764 
8584,6 
1284,2 

0,4 

7300 
7290,9 

r. , 
800 



Чаcтиsa приоудку оходу) roсподарських 
; орraвiзаціl, пі належать до XOмyнanьHoi 

.; власності або у стаtyl1lИX фондах JIXИX є 

210103 
частка комунальної snacHoc'li 

надходжеВIUI від розміщеRВJI в установах 
25 25 ~ 

{д 

бamdв тимчасово вільних бюджетних коштів , 
,і 

210400 600 600 
~ 

AдtdnicтpanlBHi зборп та платежі, доходп 

220000 віА некомерційпого та побічпого продажу 473 4':3 
,220900 Державне мито 473 473 

r2i0811 АдаlіоістраТПВllі штрафн та інші санкції 200 200 
240000 Інші неподаткові надходжеНllЯ О О О 
r 
і ,.грошові СТJlгненни за шкоду, заподіяну 

.; поpymеНВJIМ законодавства про охорону 

Н8ВХОJIИIllВЬого природного середовища 

240621 BвaCJIЇДoK господарської та іншої діяльності"; О О 

BiдcoТIOl за користувавни позиками, пі 

241106 вадаввлиCJI з місцевих бюджетів 
240603 Iвmi вадходеЖНВJI О 

250000 ВJJaeвi надходження бюджетвDX установ 5192,9 51949 ::-
, 

Плата за послуги, що надаюТЬСJl бюджетними 

2~O100 установами 5192,9 5192,9 
Кошти, що ОТРИМУЮТЬСJl бюджетними 
установами на виконаввя окремих доручень та 

250202 інвестиційних проек'liв -, 
'оіооооо Доходн від операцШ з капіталом О 50339,2 50339,2 50339,2 
., 

Нвдход:жеВНJI від відчужевu майва, ве 
ВМСЖИТЬ Автономній Республіці Крим та 
майнІ, що знаходиться у комунальній 

310300 ВJJ8CHOc'li 3139,2 3139,2 3139,2 

R1ЩХодzеВВJI від продажу землі і 
47200 47200 47200 .. 330000 BeмaTepiвJJыIDx аКПІВЇВ 

І 

Надход:жеlПDl від продажУ земельних ДЇJJJIВOK 
І ("; 

несільськогосподарського призвачеНВJI до . 
" розмежув8ВВJI земель державноі та 
.130100 47200 47200 47200 

хомувапьвоівnaсності 
J!OOOO Цільові фонди 

10850 10850 

~OO800 
Збір за забрудвeвIIJI навкоnИШВЬОro SO 50 
природного середовища ',' Цільові фонди утворені Верховною Радою 

.' Автономної РеспуБJIЇICИ Крим, орraвaми , 

~lOO 
місцевого caмoBpJJДYВ8JDUI ~ місцевИМИ 10800 10800 
ор~виконавчоівn~ 120100 69570,1 50339,2 189670,1 

"""- Разом доходів (ба трансфе~) 

r!!!OOO 
Офіdliві трансферти (рОЗlIIDфР~В)'ІОТЬ&:JIза 

39501,4 1096,0 100,0 40597,4 
видами трансфертів та БIО~) О О 

J!2.ooo Від органів дe~HOГO ~aвJIЇJПIJI :. 
\ 



1JOiOO Кошти, ЩО HВДXOДJIТЬ З івmиx бюджетів 
410200 дcmщii О :"'.0 
410201 Дarвцii вирівlПOВВВВJI, що одержуються з 
, дe~HOГO бюджету 

О 
1ЇО206 "Додаткова додaцiJlз державного бюджету 

О 

бюджетУ Автономної Республіки Крим та 

,-. обласним БJоджетам на зменmенНJI ФIUC'I'НЧIПIX 
" диспропорцій між місцевими бюджетами 

-, через нерівномірність мережі бюджС'ПІИХ 
уставов" 

О О 
410209 Ішпі дотації О О 
-410210 Додаткова дoтaцїJI з державного бюджету на 

забезпечеВНJI видатків на оплату праці 

працівввхів бюджетних уставов у ЗВ"JlЗКУ із 
підвищеllВJlМ розміру мінімальної заробітної 
плати, запроваджеllВJlМ 11 етапу Єдиної '-, 
тарифної сітки, підвищеВНJIМ розмірів 

посадових омвдів та додаткової оплати за 
окремі види педагогічної діяльності у 

співідноmевві до тарифної сітки, на виплату 

.'7 
стипендій і допомоги УЧНJIм та студентам 

навчальних закладів . О О 

410213 
Додаткова дотацїJIз державного бюджету 

місцевим бюджетам ДJIJI поетапного . 
З8DpоваджеВВJI умов оплати праці праціввихів 
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної 
сітки та забезпечеJПIJI видатків на оплату праці О О 

410300 Субвенції, в тому числі: 39501,4 996,0 0,0 40497,4 

СубвевцiJI ва утрим8ВВJI об'єктів спільного 
,-,. 

користуваввя та чи ліквідацію негативвих 
вaCJJiдJdв дiJшьноcri об'єктів спільного 

410303 користувавви 107 107 
"СубвевцiJI з державного бюджету місцевим 

': бюджетам ва випnaту допомоги сім'DlЗ 

.-: 
діn.ми, малозабезпеченим сім'DI, інвалідам з 
двтивства, діТJIМ-їввалідам та тимчасової 

_410306 державвої допомоги діТDI"; 19845,4 19845,4 

"СубвевцiJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам ва будівництво і придб8JПIJI житла 
військовослужбовцим та особам рядового і 
вачальвицького CJCJJ8дY, звЇJJЬВеввх в запас або 

('. 

відставку за СТ8ИОМ здоров'В, віхом, В~CJJYn?ю 
рохів та У зв' ику із скорочеJIJIDI ШТВ'ПВ, JJJQ 

перебувaJ01'Ь ва квартирному обліку за мi~цeM 
ПРОЖИВIUlllJJ, членам сімей з числа цих ОСІб, 
ві загивули під час вИJ(ОН8ВВJI ВJOIИ 

.' службових обов'ивихів, а також r:aсJIИI(8М 

"110307 
бойових дій в Афганістані та воЄВІІИХ 

О О 
конфліктів" 



г 
"СубвеНЦЇJIЗ державного бюджety місцевим 
БJОДЖСТВМ на H8Д8НJUI пільг та ЖИТлових 

суБСидій населеmпo на опnа1У електроенергії, 
природного газу, поcnyr тепnо-, 

водопостач8ННJI і BOДOBiдвeдeННJI, квартирної 
ПJJати, вивезеlDlJl побутового смі1Т. та рідких 

• 
410308 нечистот"; 15845,9 15845,9 --

"СубвенцiJJ з державного бюдже1У місцевим 
бюджетам на HaдaнНJJ пільг з послуг зв'JJЗКУ та 

f інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержанНJJ ліків, .. ., 
зубопротезуванНJJ, оплату електроенергії, 

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

побутового пanива, поcnyr тепло-, 

водопостачaнНJJ і BoдoBiдвeдeННJJ, квартирної 
плати, вивезеННJJ побутового смі1ТSI та рідких 

нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 

410309 окремих категорій rpOM8ДJIH"; 1929,4 1929 .. 4 
"СубвевцiJJ з державного бюджету місцевим 

о 

бюджетам на HaдaнНJJ пільг та житлових 

субсидій насenеmпo на придбання твердого та 

рідкого пічного побyroвого палива і 

}10310 скрапленого газу"; 2,6 2,6 
СубвевцiJJ з державного бюджету місцевим 

·1 бюджетам на BeдeННJJ та aдмiнicтpyвaвнJI 

410319 Державвого реєстру виборців О О 

СубвевцiJJ з державвого бюджету місцевим 
бюджетам ва виковlIВВJI інвестиційних 
проектів, СПРJIМовавих ва соціально-
економічний розвиток регіонів, заходів з 
попереджсlПlJl аварій і запобiraнвJI ,. 
техногенним катастрофам У житлово- . 
комунальвому господарстві та ва інших 
аварійних об'єпах комунальвої власностї, в 
тому числі ва ремонт і рековструкцію 

О О ... 410322 теплових мереж і котелень 
~10323 
оо 

_1 
СубвевцiJJ з державного бюджетУ місцевим 
бюджетам ва здійсвевu виплат, ВИ3ІІа~евих 
Заковом Украіни "Про реструхтуризaцuo 
заборговавості з виплат, передбачених 
статreю 57 З8lCO&у України "п~о освіту". 
педагогічним, наухово-пeдaroпчвим та ~ 747,6 747,6 

............ xaтeгopїJIМ працівників навчальних зaICJI8д1В 
410338 

СубвевцiJI з державного бюджету місцеВIDI 
(. 

• мічвий розвиток 
бюджетам ва COЦ18JIЬHo-eKOBo •• о о 

............ та на розвиток івфра~И репоВ1D 
. 



410343 

~ 
"СубвенцiJI з державного бюджety місцевим . 
бlОДХСетам на фінансувlUlВJJ ремоиty 

І .~ приміщень управлінь праці та соціального 
зВХИСty ~ихонавчих органів міських (міст 

респубтканського в Автономнііі Республіці 
Крим і обласного значеНВJI) раііонних у містах 
Києві і Севастополі та раііонних у містах рад 
ДJU1 здіііснеВВJI заходів з виконання спільного 
із Світовим банком проекту "Вдосконалення 
системи соціальної допомоги"; 100 

410349 
1'8-

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюд)кетам ва заходи з енергозбереження, у 

тому числі оснащенНJI інженерних вводів 

. багатоквартирних житлових будинків 
• засобами обліку споживання води і теІШовоі 

енергіі, ремонт і реконструкцію теІШових 

мереж та котелень, будівництво газопроводів і 

газифікацію населених пунктів О 

410373 Субвевція з державного бюджету обласному 
бюджету Київської області на проведеННJI 

експерименту за принципом "Гроші ходить за 

дитиною" 860,2 860,2 
410363 Субвенція з державного бюджету місцевим г. 

бюджетам на фіиавсувaнВJI у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та проrpам розвитку 

місцевого самовридуваввя 2005 року О О 

JI0370 Субвевція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведеВНJI виборів депyraтів 

.' Верховвоі Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських 

О голів" О -
410358 СубвеВЦЇJI з державного бlОДХСету місцевим 

бюджетам ва утримавви дітеіі-сиріт та дїтеіі, 
позбавлених батьківського піхлувaвJIJI, в 
дитJ1ЧИX будинках сімеlblого типу та 

163,3 163 .. 1 прийомвих сім'ях -. 410366 

СубвеВЦЇJI з державного бюджety місце~им 
бюджетам ва поramеВВJI заборгов8ВОCn з 

.. ' різниці в тарифах ва теПJIову евергію, поcлyrи 
з водопостачaВВJI та BOдoBїдвeдeВВJJ, що 

.' виробтшиCJI, травспортувaJIИCJI та , 
постачВJIИCJI BaceneSВlO, JID виви:кnа У зв JIЗКY 
з невідповідністю фапичиоі вартості теПJIовоі 
евергі! послуг з водопостачв.ввя та 

, aJIИCJt 
BOДOBїдвeдeВВJI тарифам, що затверджУВ 
органами державвоі ВJI8ДИ чи оргавами 896 
міспевого самоврJIДYВ8JIJIЯ 



\ 

КоurtИ. одержані із зaranьвоro фонду бюджety 

430100 до бюджету ~озвитку (спецїanьноro фонду) 
Р13011 ДОХОДІВ 

Beьoro доходів 

: 

100,0 
70666,1 
70666,1 

оа 

100,0 100 
5043'.2 230267,500 
5043'.2 230267,500 

I.В.Canmккo 
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r-- "IIIImtII'l"КY 110 ауn. KOPOJlCIIKO • м. БроваРl1 
ПРОСlПуваllllR та PCKO"C'rpYKIIЇII •• ariCТJ1D11ь"oi 423IА 47.3 2231.4 2231.4 

аУЛ"'lі panOllllOГD 31111'11:11"8 •••• Броввр" (8Y3l· 
'r-- D!!n'rJII'IIIIIR\ 

ПраСIПу.аlIllR та PCI\'OIICТJ1YKUЇR •• aricтJ1D1IыІіi 4194.8 12.1 З688.8 1500.0 

ІУI"ці рaRОЩIОГD 3"IІЧС"". (8Уn, Оnі.",іОсько) а м. 
І'-- ~Iap" Кllівськоі омасті 

ПРОСIПу.аIlIlR та PCКOIIC'rpYKlli. 2192.8 ЗI.7 1496.8 550.0 

IIIY1piw"LoK.apranLllolo "роЬЛУ (O)'JI. 
'-- t.1lU1oklli8CLlCa) • М. &pOIIBp" КI.іаськоі ом. 

УТ.'I.llа 

II0rDIIICIIIIR 
31160Рlооа-
110сті, що 

УПОРІШОС. 

110 ІІОЧIIТDІС 
року 

11IС.11І11 

7 
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.. r~~1I11 Kllr8cLlcoJ 116:1. . .... " .. u 
11. • 
~ІПУ"11І1І11І Р&:КI1IIс:11')'КIІІ. alllO\la6i:1I,lIoi 

І jllJpol11311mnLII0111 КОРIІІ:1УnОIIІI. (пуп 
г,,"IІІС1С.""О"') • м. 6РоnаРІІ 

"....- ';"РОС""І)'8D1111.11І Р&:КРIlс:11')'Кlаі. IlіlllохіAlIЩ 11 

бу,.DDР)' І panolli 3·1-11. \liКPI'pUnl1ll)' о \І lіРІ1ІІаРIІ 

..,...- іірасlП)'8аllllll 111 P&:ICI1I1&:fI1)'Kllill \lа. iC1J1n:lI,III'1 
ІУ:lll11і 18ПL'lоllа\lіСI,~аlll lІІа'll:lІlІlІ (11)'.. КІІ.ІІСІ,КВ) О 
",liponop" (І I:mll 1І •• 1116'I'nlllll ,111pL1lIl.111 РnПI"') 
Ро1ІIIІІIІО) 

-- 11pDO"I)'ROIIIIII РСІІІІІІІ:ІІ') Кllі. \lU"CI"ILII.1II11 1).1111І1 
1II11L'I.IIO\liclo"'I1la 111І1'11:11І111 (11) •• КIІІ"С'.кв)11 \І 

!іро.ОРI' (11 т" під РОПІ"')' І'., 11111.1"0.111 Ь).' 
lJJi,вro\lDl.Ola, IІрl1l:К1)'nnllllll) 

- ПРОСКtYnallll. тu б)'nіlllllllllоа.IІІ.Щ:IІІ-Сn;IКО Н'І 11І1 
trplllOpii 30СІІІ H~I. І-ІІІ 1:1) ІІСllі" 1111 "):І 
K11illC101I1L І 53 І \І liра'"IІ,,1І 

- IIpO&:""I)'IIOIIII. m б)Jlіhlllllllh" "'К".ІІІІ &:1) 111:1111 

("МОЛ"'"''''''''':1I1) ІІа n:plIlI.pi. 1( ІІІІ Н·:! 1111 11):' 
E"n:'11oC8. 3 11 \І lіра'IlIIРIІ - "РОС""І)'ВІІІІІ. 111 река",с.р) К'lіll • і'"'llІі •• \1 
QліП.",КD 1111 оуп КРО&:I111&:'."ш 11. 3-11 І" lіРlllаРIІ 

11pDcК1)'ІІ01111111l p&:KIIIICI"Ykllil1 :&11І11"11І ІІШ"'" 
."'&:111'1111 110 О)'ІІ I�I:JI1:.I:;a.I��.&:.i.l2-6 • іі.IОIІI)'С'РIІ(" 
ІІр.Ulсг.,оі-n:рl""ріі 1В IIIn'l'"nll" .111"11\1 11" 
!іроваРІІ 

ПрlJC""І)'РОllllll111 рС""ІІС 'Р) К'lі. 11':' ()&: І pllllC'.""111 
І ".!iJlOIIIJlII 
ПJlOС""І}'ПI"'"1 m б)'Jlіll"'Щ"'" ""ililllp"lla'.IY ІІІ' 11):' 
І Сір •• а 11 \І \іра'.I.,1І 
I1рОСК1)'ІІОІІIІIІ m б)Jlіll"'ЩIІІIІ'UIIІІ'РIІІІI:J'СIІІІ" 
IІІ:р .... 11 С. ЛIІОС1IЩU І(ІОІІІІО IjL1lllc:ll1ln Укра"'I: •• Кllі 
ПрDВОI:JID8110і І(&:РКРІІ 11І1 1)':1 ЧI:РІІIІ"іIСІоІW.О О 

\І.IiРОВlРI' 

Прае!П1'RІIІIІIІ і будіОIllЩ'"1І I:m.щі'IІІI111.'''11І 
дDОО\lОПllІО тср.noріі 6PIIIIUPI: •• KO •• 1&:'ПI1I1о.IоIll11 
lІіlClPllі 110 ВУІІ IUCII"CIIKu.loI 

IIpoc""J)'BDIII'. 111 рСКОІІС .р) .щі" • ОСІІІ'I(оР"О
",m.o.o ВОЛОIІРОНОо1У 111'11)':' К"іnI:IоКВ 11 \І 6РОІІОР" 

ПРОС!П1'IDlIІІ. 111 PCKO"C'J1'IYKllill IІР"\lіlll&:"1о 
BinCLIIO~'D1)' "ід офіСІІі "Р"\lіIllСІІ". 110 Н)'!' 
ГIІУШСВСІоIІОI О 8 •• Брооар" 

_ YnpL'I111II1I allrгЛОUО-КО\lУ"ОЛ .. "UI u "UClloдuprrOIl 
150101 Brlooro. о Т.". ПО ОП'Сh'"1'DХ: 

ПроrpD\l1 пс:рСIІІ:а.-nIDIIОГО рШІІl1ТК)' 
ТCIIIIOIIOC11l"IIIII. \licтu 111 PIlPOIIDдih-C"". 
СІІСРl'D1бcріl'DlO'lllХ 'П:ХIІOJIОгіП ІІа КІІ 

_ "SPOIIJlIIТCIIDOCIICpгo •• CPC"..кo" ІІІ 2008 рік 
liy.llillllllmlO •• огіс:трanІоIІОГО UDnOllpOlony 110 вуn. 
СтарIJ111ОЇШКD, Р0111 

- ЛIOКССllбург. ЧСDIІІIUIСВСIоКО""llаllаllіllа 
..!.lО4og Вса.ого, о Т.ч. 110 об'са.'"1'DХ: 

_ ПОІІОІIІI:IІIІІ CnnVПIO'" dtollAY "CJa)'іКб1& 3IIfo1001111IШ" 
ПаПОIIlI:IІІI. cnnyn.о", фО11Л)' КП 

___ "SIІОIIJlIIТСМОСllсрro.IСРс:жа" 

..!!!!.Оl BIмL'I К)'ЛL1)'РIІ Іі(100аРI:Іокоі 1І11&:ІоКО' ралll 
liУnlВlllllmIО illUlIIX СІ.ОРУД (liудіВlІІl1П80 

І 1Ia\l'IIТIIIIKO 11:110 ... ЧОРllобlUUl 110 
І liy.alllllllmo 1l1IA1'm10'" ЗІІОКУ жер18ам ГOJlОДО"ОРУ 
І- 8 УКРІЇllі 1932-1933 років 

~4 ФIIІІ"СО8С упрамlllІІН G,OOIJ1l:Lh'O' •• I&:Iо"О' .. алll 

SY.aiBllllamo II000iкnllliKII в IІllстІ БРОВОРІІ (су6IСIlІІі. 
DlinВCIIO\lY 61OJ1Жe1)' ІІа UIIКOIlOIIII. illnCC11I1UnllllX 

~ ~еIПi8) 
~ DIlIfDIIKO\l IiрооорсІоКО' all&:Lh'O' Рад" 

П.ОIlOІIІI:IІІIІІ cnnynlO'" "'ОIIЛ)' ко,,),1І8І11о1І01'О 
"'" IIWIPllcмml 6pOBapCIoкuT "IСІокоі pDlUI «О.шорОО'IО 
,-IIII!nIiiOlrraЦIRIЩП 1&C1ft1J-

РАЗОм 

550.0 

50ПОП 

'124(,08 

111І)0 О 

1(,000 

811І) n 

ИМ4 

10 ... 1 (, 

'ОПО 

2287 

20О () 

59060 

27.\4 О 

І 847!J.4 
IЗ47!).4 

12000 

1'179'" 
5000 

500 

4500 

'30 

580 

50 

9.1 

В].] 

ОО 

63 

ПП 

ОО 

ОП 

160 

919 

оо 

ОО 

ОО 

ОО 

0.0 

1.4 

1.9 

0.0 

17.0 

0,0 

0.0 

0,0 

71." 

77.б 

0.0 

500.0 

5ПО.0 

50000 

397ВОВ 

10000 

16()оО 

ВПОО 

80ПО 

3ПОО 

850 

ІПОО 

2287 

2ООО 

59П6.0 

270\01.0 

18228.2 
IЗ228.1 

12000.0 

1228,2 
5000.0 

500,0 

4500.0 

180.0 

130.0 

50.0 

50.0 

5ОО.0 

500.0 

79900 

500П 

6000 

1000 

ІПОП 

3000 

85.0 

1000 

2287 

500 

2500.0 

150.0 

IЗI!J6.1 

58!J6.1 

5000.0 

896.1 
7ЗОО.0 

2800.0 

4500.0 

180.0 

130.0 

50.0 

5000 

5000.0 
100 

100.0 
5В41'.0 

I.D.СаIlОЖlCO 



КФК КВК 

.006 

250404 

.091209 

. 

120100 

120201 
250404 

• 020 

240900 

240900 
250404 

250404 

АО plw ...... ""СlоlСоТ р_ .. 
DШ 26.06.%008 .ма 783-38-05 

Б e,,-елІК державних та репональних програм по МІСТУ іровари на 20 8 . О РІК 
.18388 roлО8110ro РОЗПОРIUЩIІІШ 

кошті. з81'в11ы�ldl JlJOIIд СIІСllіanlolШП фО11д 

111III)ICII)'.allllll 11POJ1!D.\111 g'Ma IlaRMCll)'Ballll1 "POJ1!D.\l1I 
В"КО'lкоаІ аІіськоі РОДІ' 1191.8 

ПРОflJD. .. lа "Дспynm:ЬК'IП фО'Iд" 42 

IllІОі .IIдDТKII 
IlpoflJlUla ВIЛ:J'lаЧСIIIII .1сржаВIІІІХ та 
профссіRIШХ С.ІІТ, lовілеRIІІІХ дат, 

заОХОЧСШIІ за заспУПl ІІСРСЛ !J)ОМDЛОІО 165 
ПРОГРD.\lа заБСЗПСЧСШIІ діlлыlс:тіi 

Броварської СllіЛКIІ BcтepalliH RіRШI н 

Фіllаllсова під11JIІМка громодсыс1х Афrmlіс:таllі 2006-2008 р. 25 
орrmlізаціR ill.Miдi. і BcтepDlli. ПРОГРD.\lа забезПСЧСШIІ БроваРСl,КОЇ 

орrmlїзаціі 8cтepalliB віRШI і IІраці та 

Збр_оRIШХ СІІЛ ІІа 2003-2008 І!Р __ 28 
Програма niMLlloc:тi та фіllDlIСОВОЇ 

nlдtp.UIK.I Бро.арської pCJ1DКцii 

міСЬКРIlllОllllОГО родіОМО8ЛСШ" 222 

ПРОГРD.\l8 nilLl'hIIOc:тi, ФіIlDl.СО80Ї Пїлтр'ІМК" 
ТспсбаЧСІIІІІ і poдio.loВnClIIII та іllфОРМУВDI"" громодськос:ті щодо 

дiMLlloc:тi орrш.ів MicUCBOro 
CD'O.PIдYBDlIIII через KOMy •• anLIIC 
ПЇДnP'IОIСТВО Бро.арської ~liCЬKoi РОДІІ 
''Тcnccтyдіl"lІnwс міс:то" 360 
ПрогрD. ... а niMLIIOc:тi та фіIlDl'СОВОЇ 

ПсріодltЧllі 8'lдаш .. (nЗСТІІ та пlдtp'ІМКlІ pCJ1DКUiї nЗСТІІ "Броварська 

.ур"МIІ) ПDl.орама" 329.9 
II.ші B.UUIТICIt Програ .. а "З л.обов'.о до PЇДIIOГO міс:та" 19.9 
YnpaвnillllR освіті • 43.8 
ЦілЬО8і фОllдlt, УТВОРСllі OpnUlDIIf 
.IicЦCBOro CDI08PIU1Y8DII ... і Міська ПрОгрD.\l8 38безШ:ЧС'1ІІ1 

.Іісцсв .... 1t ОрnUlDШ ВIIКО.I8DЧОЇ I'ОЖСЖ'lоі безПСК'1 8 \1.Бровар" ІІа 
впади Ilсріод до 20 І О ро .. ")' 
Цільові фО'IдIt, УТВОРСllі орnUlАМ.1 
.Іісцсвого CZIOBPIдYBDlIIII і 
.ІіСЦСВ'ІМIІ ОрnUІDШ вltКОllDВчоі ПРОГРD.\18 "ОбдвРОВDllіс:ть" 

вnoд" 

Illші ВІШВТКІІ 11.9 

Всього па nj!arp8all 11.9 

Illші ВІШВТКІІ ПРОГРDlа "З Лlобо.'.о до рїДIІОГО .. іс:та" 31.9 

-
Р_830М 

сума 

О 1191.8 
-12 

165 

25 

28 

222 

360 

329.9 
19.9 

б"8.б 692.4 

460 4БО 

188.6 

188.6 200.5 

31.9 



/ / .050 
/'~nP._'IIII. пр.,,' ТА C.lU8allCl7/ \ \ 2344 .. _\ ""сеп."". 229&.8 4. 

І 

• 081002 ІІІШ; В'lдаnn, ІІа охоро.1)' :торов' • 50 50 
ІІІШ; В'IдІ1ТКІ' ІІа соц;вnыІІпn 

.090412 ЗDXІІСТ lІаCCnСIІІI. 780.8 780.8 
ПілЬМ" ЩО "ILQDlОТЬс. IIDCелСШIЮ Міська програ.\lа cOlliВnL'loro ЗDXI'c:ry 

(крі •• Bcrcpa'liB ВВВ і праці, ПС'lсіО'lсрів, і'lавnілів та co'liвnыІ--

BincLKOЇ cnyАСбll, орrшlів ІІСЗDXІІЩСШ'Х BCpcrв ІІаселсш .. ІІа 2006-

ВllутріШllіх справ та rpOMIUIR'1, Ікі 2009 РОКІІ 

поcrpaжnanll Вllаcnїдок 

ЧОРllоб'ШLСLКОЇ катаc:rpОфll) ІІа 

ОIШrny ж.rrпово-кому"anLlllfX 

.091207 поcnyг і IIPIlPOДIIOro Пl3У 400.5 -100.5 
Вс .. ого по програ.,' 1231.3 1231.3 

Програма ПО вілWКОДУВDlIШО Вlпрат 311 
Ko:.rnCllcaцiRlli вимаТІ' ІІа БСЗКОUIТОВ.IС Ш:РСВС3СIІІI. бсз об:.rс-..кСIІL 

пільroВIІR проїШ DDТо:.rобіПLIIIL\І пілLroВl1Х KвтcropiR IlаселС'IІІ. 1\1. БроваРIІ 

ТРDlIСПОРТО:" ОКРСІ\ІІІ:" кaтcropiDI паСIlЖ1IРСЬКIа.1 авто:.rобіЛLIІІ'.\І тpallCnOPТO\l 

170102 1lJ0.\llUlRII ЗIIПUILIІОro Kopllc:ryBalll •• ІІа 2008 рік 928 928 
ПРОf1JЬ.\1It підтрllМКlI IІШПРIlС\.ства "Цс.пр 

соціanыІ-трудовоі,' профссіАllоі та .\ІCJlIІКО-. 
coцiвnыІїї рсабілітації іllвanШів. дітсА-

іllвanшів та :.rОЛОДIIХ іllввnілів" 

Броварськоro l\IiCLКOro товар"ства illBaniдiB 

з уражсШII:'1 onopllo·PYXOBoro Dllарату 
250404 IlІші ВIIдІ1ТІСІI "ПРDПІСШ .. " 80 80 

250404 Illші ВlшаТIШ Проf1JВ:.lа підтрlа.IКIІ Броварської 40 40 
ЦіЛLові фОIWl, УТВОРСllі 0PI'DIID.\l11 :.rіСLкрaltОШlоі ОРl'Dllїзації-товаРllcrва 

•• iCQcBOro C8.\lOBPRдYBDlII .. і ЧСРВОIІОro XPCm1 УкраїШI 
.lісцеВIа.ш ОРI'DIІDШ ВIlКОllввчоі 

240900 МВдII 48 48 
Вс .. ого по програ •• 1 40 48 88 

ПРОf1JlL\lа пonіllШСIIII. C11U1)' БСЗПСКlІ, 
250404 IlІші Bluumcll гігіош праці' ВllроБШIЧОro ССРCJIОВllша 17.5 17.5 

.060 Вlддln у справах сl.,'іта ",модІ .408.5 О .408.5 
ПРОf1JDШ і ЗDXодll ЦClrтpiB 
соціanLШIХ cnyжб ДnI сім", дітсА 

.091102 та.IОЛоді 32 32 



/.091107 
I~UI_.'" npDIJIIL"" 1 :raxDдfl • • • 

, , , АCDJIID8ШIХ ооnu.lа у СПDD8DX СЇАІТ Мlс .. ка nporpllAlD flШтрIlМКIІ СІМ r ІІа ш:рfuд 10 \0 
АО 2010 року 

ЗахОДІІ по рсвnЬашї pcriOIlВnLllJIX 

nPOrplL\1 вfлnОЧШlrcy та 
.091108 О3дОРОВnСIШR дітсВ 54 54 

BCloora по програАlі 96 96 

Захoдrl по рcanі:lашї рсriОllВnЬШІХ 
Міська nporpa.\la відПОЧШІКУ та 

nPOrpa.1 вfлnОЧIІІIК)' та 
О3дoРoВnСIШR nітсА ІІа Ilсріon 2008-2012 

.091108 03дОРОВnСІШR дітсВ 
років 

839.1 839 І 

IlІші BltдaтКlllla соціВnЬШfR 

.090412 :lахист IIВСCnСIШR 24 24 

coцiвnыli проrplDШ і :lа.'ltОДII місы\в ІІрогра.\lа :І ШIТl1I1Ь робот" :І 

ДСР-.nIIШIX ОРnUlів у СI1рВВах обдВРОВaJlОIО .\ІОnОJUlIО ІІВ 2006-2012 РОI\ll 

.091103 fo,onoдi 37 37 
BCloora по ПРОГРВА,і 61 61 

Міськв 11рогра.\lа coцiВnlollOГO :lа."IСТ)' дітсП-

Cllpiт та дітсn. акі :lВnIШШnIlСR без 

IlІші BltдaтКI' ІІа соwвnы�RR батьківського пікnyваШIR ІІа 2005-2008 
.090412 :laxllCТ IlаC:CnСIШR РОКІІ 145 145 

Проrpа.ш і захОДІІ ЦСlпрів 

соwвnьшІХ cnyжб дпа сі:.,'ї, дітсА 

.091102 ':'fo,оnоді 
Міська nporpa.\tD lIiдТPll.\llCl1 .\Іопалі ІІа 2008-

25 25 
coцiвnы�ii проrpDШ і захОДІІ 

дерЖВВІІІІХ ОРnUlів у справах 
2010 РОIOI 

.091103 JoIOnoдi 92.4 92.4 
BCloora по ПРОГРВАІі 117.4 117.4 

Міська nporpa.la запобіnUlІІR ДlrrRчіП 
CouiВnLlli проrpDШ і за.'ltoдrl Бс:зпрlrrynы�остіi і БСЗДОГnRдllості ІІВ 2006-

.091107 дсржавШІХ ОРnUlів у справах сі .. 'ї 2010 РОIO' 150 150 
.061 Слyadiа у справах дітеіі 50 О 50 

ПроrpDID звnобіnUllll ДlrrRчіR 

Illші проrpDШ COWВnLIIOro безпрlrrynы�остіi і БСЗДОГЛRдllості ІІВ 2006-

.090802 захllc:ry IІСПОВllоліnlіх 2010 РОКІ' 50 50 
YnpBвnillllR ЖІІТЛОВО-

.080 КOArYllulollora господарства 11350 17.338.557 18688.557 
Illші BIWlТКII ІІВ соціВnЬШIR 

.090412 ЗDXJІСТ ІIВСCnСIІІIІ Міська nporpDID colllвnы�oro :laxllc:ry 50 
Цільові фОIШIІ, УТВОРСllі ОрnUlDШ nCllciOllcpia. illBвniдlB та COWВnLIIO-
"lісцсвоro са.\tОВРRдYВaJЩR І IІсза.'ItIIЩСIІІIХ верств IІВСCnСIІІIІ ІІВ 2006-
.. іСЦСВIIfoШ ОрnUlа.IИ ВlІlСОllввчоі 2009 РОКІІ 

240900 ВЛaдll 350 
BcLora по програАІі 50 350 400 

100203 6naroуетріА r.ricтa 9300 9300 
кanітвnыІІАR РСМОlп ... пnового 

100102 I.ьОIШУ міСЦСВIІХ opnUliB ВnIUlII 2000 2000 



-- D,uuanr" ". про.аCl"'. ро61,. І ,- , 
\ \ ПО8'П8",ІХ ;3 6YJI1.",.U11IOA., М;СІоIСІІ nporpa.\l8 Y1]JIІМ8IШ8 та PD:J8.rncy 

РСlrOlnрукц;оо, pCA'OII1'OAI та 06aniа ЖIIТЛО80-КОА'УllanLIІОГО 

.gr 

'70703 YТPIf~'ВIIlfIВ' uтомобільшІХ .ІІоріг roСПОД8Рс:тва 2486.6 2486.6 
ЦіЛЬО8і ФО'СД'" ynaopCffi орm'IІАШ 
•• іСЦС80ro саМО8PJU1УWШ. і 
місцев'I.111 орm.I.\Ш 8111СО1.В8чоі 

240900 владll 8500 8500 
150101 КапіТМLllі 8кnадСIШ. 896.1 

Всього по програ~lі 11300 11882.7 23182.7 
IlpOI11o.\lB IІСРСIІС"їIlВIlОГО РОЗИIIТ"1' 
ТСIІЛОllоcra'lаlllll МIСІїІ та 

RПрОRIЩЖСIІІI. СIІСРIО:Jбсріl'IUО'IІ" 

ТСМlологіП 110 КlI 
"БропаРIIТСIІЛОСIІІ:ргомсрсжа" ІІа 2008 

150101 квпітмыІi ВКnIU1СШIІ Ірік 5000 5000 

OXOPOIIB та р;щіОIlВnLIІС IlpOI11a\la O"OPOIIII lІаRКО.11I11ШLОro 
240601 DIIKOPIICnUIIIJI 11РllРОАШІХ ресурсів ПРIlРОЛIІОro ССРСДОПlllflа 105.857 105.857 

110 Вl.uin q'ЛЬ1'ІРІI 445.9 180 625.9 

ФinВРfoIОllіі,.'У:ШЧllі ICOnllmlBl1 і ПРОllJамв ПРОRСДСШIJI КУЛL1)'Рllо-",аСОВIIХ 

вш:в:.sбnї та ЇІІШЇ :.I11c:rcIU.КЇ зl.,ОДЇв М. БроіВВРl1 ІІВ 2007-2008 
110103 звкnадll та Зl.'одll pO"'I(тtIC.rpll.) 406 406 

фіnВРМОllіі,МУ3'IЧllі KoncmlBl1 і ПРОIlJIL\IВ РОЗВІІТКУ :.rіаШВродllОro 
ВlICIL\IGпi та іllші .1IIc:rcIlLKi співробiтtllllrrвв :.І.БР08ВРIІIІВ 2007-2012 

110103 ЗВКnIU1II та захОДІІ ІРОКІІ 20 20 

ПРОIlJI.\lВ розаllТКУ РС"'РСDllії лозвіllЛJ1 

150101 кanітanы�іi ВКnIU1СШIІ m.lipoDDpI�I�1�2007-2012 РОКІІ 180 180 

250404 IlІші ВIIдВТКIІ ПРОГРI.\IВ "3 nlобов'.о ДО рїДIІОro міств" 19.9 19.9 
Відділ з фы�чllоіi h")'ЛL1)'РII ТtI 

150 спор1)' 919.9 О 919.9 
ПРОВСДСШІІ IІВВЧВnLIІО- ПРОIlJIL\IВ р03811Тку ФіЗІІЧllоі КУnЬ1)'Р'1 і 

130102 IТРСI&у8ВnLШIХ зб~в і З.\lDI'ВIIL СIІОрТу ІІВ 2007 - 2011 РОКІІ в M.S~OBBJ!l1 360 360 
ПРОВСДСШIIIІВВЧВnLIІО-

тpCll)'BВnLlIIlX зборів і З.'ВI'8ІIL (.кі 
npoBOJUIТLCIllJoMlU1cLKII.111 

ОРl'8llізвціl:.s11 ФіЗКУnL1)'РIIО- ПРОIlJIL\IВ РoЗВl1Тку чоnовіЧОI'О I'8Ісдбonу 11 
130201 споpтtlВllоі cnPIMoBBIIOc:ri) .І.БРОВВРІІІІВ 2007-2011 РОКІІ 540 540 
250404 Illші 811дВТICII" llJ)orplL\lB "3 nlобов'lО ДО рідаlОro folicтв" 19.9 19.9 

УпрввліllllП "lіc:ro6У.llуаВIIIIП ТtI 
190 8pxmanypII 300 О 300 

ПРОIlJI.\IВ розроБКl1 .. іc:roбудіВllоі 
250404 IlІші BIUlllТKII ДOКY"'CllТDllii в ... БроваРII 300 300 



І І #~~ ~.и ...... _,.,.....,,__ -
І 'lJI1 ----- -- _.- -,,- -го .- ., 

"O~~~.9\ и~III.""иrDII S". •• pC._r 
19! 1І,10«0' JlUII о 4045~9 

І І Проrpaма по буnіnlllщraу та 

РСКОIIС1'рУlСції І,ІЖСІІСРШІ" )ICpc1lC ІІа 

ISOJOJ KaniтanIollilJКJllUlClllf1l 2008-20О9_РОIСIІ 4867.9 4867.9 

150101 Kвniтan"lli BКnЦCJIIUl ПроrpО.\lа 110 булівшщтау ra 19378.6 І9378.6 

ЦЇJ1ьoai фОIUщ. утааРСlсі ОРnUlа", .. рс:"-о"струк,,іі об'carrів cOllia;I"lIoro 
.. ic:цcвoro Ca.\lOBpUYВ;UIJUI і IIP"3IfD',cIfIUllla 2008-2009 РОКІ' 
",іСUСВII)Ш орnuwщ ВlSКОlll8чоі 

240900 anQД11 ;00 ;00 
Bc"oro по nporpar..Ї 19878.6 І9878.6 

БУДІІІШЩТВО та рсКОlfrrp)"Щ'1І 

Ma'·Ic:тpa.'IoII1I~ в)' :tIЩ" 

3Bra.1M,O\liCI,KDI О IlрIl311I1че'I'IR ІІа 2008-
15010\ Квnmшlollї вkJtlU1СШUl 20091'01\"11 13906.4 13906.4 

Міс .... -а Ilpo'"pD.\la 110 БУД.ВfIIЩТIІУ та 
реКОIІСТРУ'Щії 3DIU:IIo"DOC"i1I1j~ та 
JlОUlкі:с ... ш). ,акладів 1111 200М - 2009 

150101 кaniтanыІї вkJtQAСIШR :J'О'Ш 1800 1800 
111 Фіllаllсове упраanїllІІН 175 О 190 З65 

ПРОrp11)111 npофіmumlКIІ :ШОЧltllIIОсті. 

3)liUIICIOII l1роаопорlUlКY. ОХОРОІІІ. прав і 
свобод rpo)IIU1R'1 у ,\І.Бровар" па 2007-2009 
1'0 .. ,1 50 50 

Проrpамо пiлroтОВIСІІ та ВІSXОВВJШ. 

" ЗI1XJ'CllІІків Gcm.ІСЇВЩIllШ. віПс .. ково-фахОDоі 

СуБDсшsiR :І ",іСI1l:IОro 610lDКCТY 
OpiC1rrauii МDJlDJlі та ПрО""СIПUI ПР"'ОIУ ІІа 
строкову аїПськову cny.к6y І а •• БроваРIІ І' 15 

250]44 
ДcpжllDIІО)IУ 61DдЖC'IY 1111 ІШСОШ'. 

ПроrpD.\f11 npофіnВКТIІКIІ 38ХВ0РЮIIUIОСТЇ 
np0rpD.\I соuїМIоIІО-clCОJlО)lіЧОllfO 
'1'11 КУnЬ1)'рI'Оro рша.ІТК)' pcriOllia 

JlІCCnСШl8 ).іста броввр" 1111 aїpYClJlln 
n:.umlТ А 1111 2008 -201 J рокс. 50 50 
ПроrpD111 дUuu.ltОсті та фіlllUlt:ОIОЇ 

nїДТPII"'KII дсржаВllОro профссїПI'О-
ТСХllіЧllОro lІоаЧllllJallоra 31UCJ11U1Y 
"GpoIDpC:lalClln IlрофссіПIШП niucn" У 2008 
POUЇ. 60 60 

I1porpDtl1 :lD6С3I1СЧСIll18ТСХIІОn:lшоі 111 
ПО""С1Кllоі бсшl:l .... а )1.6POIBPII D 
ftI.lip~8I~1140 20 І О року 190 190 



!lU -- ... 
~ 

'О so 

250404 Illші ВlшаТКl1 40 
Bca.ara 58858.057 77119.757 

Секретар ради І.В.Сапожко 



СекретаРIО ради 

Сапожко І.В. 

ПодаllllЛ 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 26.06.2008 року, проект рішення, за пропозиціЄIО виконавчого 
комітету : 

- Про внесеН1ІЯ змін до рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 року Н!! 616-32-05 "Про бlOджет міста на 2008 рік 
"та додатків 1,2,3,4,6. 

Начальник 
фінансового управліНlIЯ ~А.м.зелеНСLка 
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ДЕПУТАТБРО~АРСЬКОІNПС~КОІРN~ 
. КИІвськоі ОБЛАСТІ ' .~. 

Вlа.N!! R1~it1'V . ~~-----
Ha.N! __ ~iД « : »~~ 2008 

.. ! • " 

, ' •• !ДЄ'!У1lJаn,сь/(є звєрнєння 
'~МICЬKOМY ГОЛОВІ 
.' ,в.р. A$j'ОВЕВКУ 

• • • .е ... : 
~. . 

Шановний Віюnорє Олє"сандqови.,іІ.: " ~ ~" 
, .. ~: . ',;~ 

До мене, депутата міської ради, звер~~сі. ~~mк~~i ~;диику Ни 15-б, 
розтamованог~ по вул:.. ВОЗЗ"ЄД1Jавня, ч~:~Бров,ри ,ЩОДQ облamтyваННJI 
приБУДИНКОВОІ терИТОрll за вказаною адресо\с;: 'І" 

. Під. час зус~ічі громадини скаржил~~& на '~iдc~icть' тротуарів та 
Пlmох1Д~ ДОРІЖОК по ~ул. m:Алейхема,~,Qlq)ем~ у HaїJpJIМI.Y дО 30Ш Ни 
9, у зв язку з ЧИМ ДI~, ~К1 прожив~~~. у :буДИВІ(у ~ 15-б змушені 
пересуватись по ВУЛИЦІ з Інтенсивним ~ ',рУхом вантажиоtіО та легкового ",.. ,.. . 
автотранспорту. .• , ;' .~. . . , ':'. 
Особливо гостро СТОJIJIИ такі питання .~. облaпrr1в~' території Д1UI 

відпочинку громaдJIИ похилого ~Ц<y, jЩаліді1J~"які' мі '~аиом ЗДОРОВ»JI 
позбавлені можливості пересуватиєь' до Зіреиих:зон та Мic~ відпочинку на 
великі відстані, зокрема до міського парку.! . о, • .... r, .::: 0/,: 

ЗанепокоЄННJI у ГPOMaдJIН вшdIикaє· о і~форм~ : ЩОДО,:' облamтyвaННJI 
площадки для паркуваиии автотраиСПОРту'!:-.пасвdами цогсі.є мешканці з
поверхової новобудови. В даний час на в~азаній~,:ішОIЦf!JЩі, .ка є прилеглою 
до вказаного будинкУ Ни 15, діє o~~~~Ї!JHoBaнa,. 'нічна парковка 

-. . t 
автотранспорту. .. ". -: .' , . 
Обстеженням встановлено, що ,дійсно'·· ~ прибудинкова і:територіи за . . .. . . . '... 

вказаною адресою не має зони BI~9~&:~aвOK, ДИТJIЧого '.м~аичику,. H~ 
прилеглій до будинкУ теРИТОр'll,' ~н~о~ись .! пр~аРК~ВaR1 автомоБШI, 
дорога не облamтована тротуарами, та П11П~~ .дop~. 
Зважаючи на викладене, в межах депyr~~~ьких ПОВНРf.1Же~ та керуючись . . . . ., . 

ст. 12 ЗУ « Про статус депутатів ~lc~eII~:paд». пропw ВИР~IJIИТИ питаННJI 
щодо облaшryввиНЯ зоною відпоtqmКY тe~~:~~1IQ, пр~~г~~~о БУД~ Nи 
15-б, вул. возз"єдиавня та об~.~~ п.тро~ами.: ОХ1ДНИМИ 

• • .-- • , а: 
дорожками. . . і •••• . :~) 
3 повагою, 
Депутат міської ради, : 
ГОJlова постійної комісії з питань" 'ї 
законності та правопорядКУ ',: . " І' 

t. ,. . ", 
'.1\ . . . ,', 

";:., Q.M. Михайлов 
, 



МІському ГОЛОВІ 

АНТОF~НКу ВІКтору ОЛЕКСАНДРОВИЧУ 

жителів будинку ХІ 15-б, що по ВУЛllці 

Возз'єднання, міста БроваРII, КІІЇВСЬКОЇ області 

КЛQfJQТАННЯ 

Просимо облаштувати дитячій майданчик та місце для відпочинку людей 

похилого віку на прибуди.lковіЙ територ1ї збоку першого під'їзду 

будинку N!!15-б, по вулиці Возз'єднання. 

З боку школи Х!! 9 по вулиці Шол(,м Алейхема до будинку діставатися вкрай 

небезпечно. Тротуари та пішохідні доріжки відсутні. Діти дістаються 

до школи Х!! 9 ідучи проїзною частиною вулиці з інтенсивним рухом' 

вантажного та легкового авт')транспорту. 

Просимо QблаШТУ9а~..ffiUIеЖIiИ~1 ~IiHOМ: трО'Q'АрИ T~ п;шоv;пні пnріжк" "Л9 

безпечного підходу до.БУДIIНКУ. 





БРОВАРСЬКА ~\1Icы�АA РАдА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

УпраВ.fJіння житло во-комунального господарства 

07400. К"Увська область ) Б 
• ,І. pOB9j111, ву.,. Гагарін .. 8-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від ,J.Y. р" м(:. r ~1! ;1-," ~ Колпаковій н.Й. 
На N2 за вул.Возєднання 15-б 

Відповідь на звернення. 
м.Бровари 

Шановна Наталіє Йосипівно! 

Ваше колективне звернtння на адресу міського голови щодо 
облаштування дитячого майданчику та місця відпочинку на прибудинковій 
території будинку вул. Воз"єднання 15б, за дорученням розглянуто 
управлінням житлово- комунального господарства Броварської міської ради. 

По суті Вашого звернення повідомляю, КП "Служба замовника" дано 
наказ на облаштування місця відпочинку , а саме встановлення лавок на 
n,~:!б}'ДІl~!!-:!)Dій TepI~тopiї tТОРСЦL l підї:щ)"). Щ~ДV аСТ&lНСії)Л'::їїi-l:і Д1іl'і1ЧОГО 
майданчику, Ваше звернення прийнято до уваги і внесено в план на 2008 ,рік. 

Згідно затвердженого плану про проведення капітального ремонту 
доріг, ремонт дороги вулиці Ш.АлеЙхема заплановано провести в ІУ 

кварталі 2007р. 

Начальник управління 

ОзимаА 
6-04-13 

В.О.Морозова 



ДЕПУТАТБРО~АРСЬКОіN.ПСЬКОіР 
КИІВСЬКОіОБЛАСТІ АДИ 

07400,1\1. БроваРII, Кllївська обл 

~ 
., вуn. ГагаріІІа, 15, ТМ. 8(294)5-34-39 

",r. ~ 1'1 ",..,.-. -" ВІІХ. J,!! n У" у J J 
HaN! _~ «"11'/» ~2008 

дenymamc""uй~ 
СекретаРІО Броварської 
міської ради 

Сапожку І.В. 
Шаповпий Ігоре Васильовичу 

ДО мене деп ... , . утата МІСЬКОІ ради, надходять чисельні скарги та звернення 

ГPOM~H МІста щ~до порушення громадського порядку та норм етичної 

повеДІНКИ у парку ВІДПОЧИНКУ "Перемога". 

Занепокоєння та обурення громадян викликає несанкціонований рух 
транспортних засобів по території парку, мають місце непоодинокі випадки, 
коли власники автомобілів, мотоциклів, мопедів їздять на великих 
швидкостях по тротуарних доріжках, де громадяни рухаються з дитячими 

колясками, маленькими дітьми. 
Останнім часом обурення громадян викликає груба та цинічна поведінка 

власників мопедів, моторолерів, скутерів, які на великій швидкості, групою 
по кілька чоловік в ряд рухаються на пішоходів, в основному на жінок з 
дитячими колясками, змушуючи останніх поспіхом з'''іжджати з колясками 
на узбіччя, рятуючи жипя дітей та своє. 
На жаль, я змушений костантувати, що викладені факти мають місце, 

питання особистої безпеки пішоходів є дійсно відкритим та 
неврегульованим. Перебуваючи У міському парку я був свідком, як лякались 
пішоходи та діти шуму, з яким рухався скутер по пішохідній алеї. 

Станом на сьогоднішній день парк "Перемога" перебуває на балансі "8,, • • 
підприємства ''Бровари-флора , яке ЗДІИСНЮЄ лише господарську ДlЯJlЬНІСТЬ, 
а саме озеленення території. Підроздшr, ~ би забезпечував 
адміністративно-управлінСЬкі питання щодо ДІЯЛЬносТІ вказаного парку не 

має. . . 
24.04.08 . мною подано депутатське подання МІському ГОЛОВІ ЩОДО 

Р . ПтпІТl'V" Перемога" яким би 
розробки ПоложеННЯ про парк ВІДПО~&&_ • .1 ' 

тупиих питань· передбачалось впорядКУВання нас • . 
б ( б лу nncr спец транспорту) руху транспортних засоБІВ на 

- за орови а о дозво ~.,. . 
території парку, 1 



Вигулу собак в невстаНовлених' б . 
- • MICЦJIX, ез намордниюв та набору ДЛJI 
забезпечення належн~го саНІтарного стану (разові пакети, совки), 
- ;имчасов?го РОЗМlще~НJI та функціюванНJI об"єктів торгівлі та МАФів 
(ВИІзна ТОРГІВЛЯ, актракцlOНИ) на території парку, 

- забезпечення збереження та утриманНJI комунального майна (дитячі 
майданчики, бювети, спортивні обладн8ННJI, зелені насадження, інше 
обладнання), чистка озера 

проведення культмасових заходів та інші питання адміністративно
господарської діяльності парку відпочинку "Пермога". 

Враховуючи актуальність питанНJI щодо врегуmoвання 
адміністративно-господарської діяльності парку відпочинку« Перемога», 
численні звернення мешканців міста з вищевикладених питань, прошу, в 
межах депутатських повноважень та керуючись ст. ст. 22-23 3У" Про 
статус депутатів місцевих рад" підтримати моє звернення на ім"я міського 
голови В.А. Антоненка від 24.04.08 та зніціювати ПРИЙНJlТrЯ належного 
рішення щодо упоряднення руху транспортних засобів по території парку 
. "П " ВІДПОЧИНКУ еремога . 

з повагою, 

Депутат міської ради, 

Голова постійної комісії з питань 
законності та правопорядку 

О.М. Михайлов 

2 
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АКТ 
обстеженНJI житлово-по?утових умов 
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Депутатом Броварської міської ради . . 
звернення Євенко Галини Григорівни 31 08 1955р н вст на пщставl , .. .. ановлено, що вона 

є зареєстрованою та проживає за адресою: вул. В;Інтерваціоналістів, 
буд.8,~.1 м. Бровари разом з своїм СИНОМ ЄB~НКC? Олександром 
Михаиловичем, 1985р.н. , :. 

Згідно довідки до акту огляду МСЕК серіїКИО-l N!! 2775~5 від 12.10.06 
Євеико Олександр Михайлови в~наний' іив~ідом 2 групи 
захворювання, пов"я.заного 3. ПQоходжеНIIJIМ QЇ'ЙСЬт(ОВОЇ служби. 
Захворювання пов"язане з хребтом, інше. . 

Зі слів Євенко Ганни Григорівни син є непрацюJpЧИМ, позбавлений 
можливості пересуватись самостійно, з ії допомогою ~И?'одить на вулиці, 
щоб посидіти на лавочці біля будинку, цостійно приймає зн!болююЧЇ ліки. 
Розмір пенсії сина складає 493,50грн. Сама вона црацює нічним сторожем у 
магазині, оскільки син потребує постійНого догляду, розмір ії заробітної 
плати складає за останні три місяці складає 520-530 грн;,' з~ена збирати 
макулатуру, пляшки, щоб утримувати родину, ; ~ 'квартирі немає навіть 
телефону, коштів ДJUI придбання мобільного тeJlефо~, .1Цоб син мав 
можливість спілкування вона не має, в даНий ча~ в родйці ciqIалися надто 
складні обставини, тому просить HaДa~ матеріальну доЧо~оо/. ва лікування 
та обстеження ( томографія), вартість якого'складає 35QrpH. 

на час обстежеННJI встановлено, що квартира, пртребує ремонту, 
дерев"ші вікна, що встановлені у 19~2 р, ~ерёкоше~і, РОЗВ8JПOються, 

1. • •• •• 8 , 

потребують замІНИ. . .. .:. . 
ЗaJIВJIJII() клопотання про Haд~ ~атеРlальНРI допо~оги РОДИНІ Євенко 

• • 
г.г. .' . : 
Викладені обставИНИ підтверджУЮТЬ свІДКИ: .' 
l) ___ -----------:!~. -. ~. ----

2) ___ -----...;.----~. І!. ---

3)1 ______ ------------~-~~1----



вв N!!-_____ ......;зВ ------ Секретарю ради 
Cano3lCН;Y LB. 

1 
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Інформація на виконання лист~ 
від 21.05.08 N!! 147 

~CT. Броварської міської ради від 21.05.08 N!! 147 стосовно звернень 
виБОРЦІВ пІД час звітування депутатів, за доручеННJIМ заступника міського 
голови Андрєєва В.О. розгJIJIНYТО управліНWIМ економіки Броварської міськоі 
ради. 

По суті звернень повідоМJDIЄМО наступне: 
з керівниками служб таксі проведена відповідна робота щодо 

дотримання тиші в нічний час, а також дотримання правил дорожнього 
руху в місті. Суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють 
перевезення пасажирів на таксі та керівникам диспетчерських служб таксі 
надано під розпис рішення Броварської міської ради від 09.09.04 N!! 524-
24-24 ,,про затвердження правил з дотримаини тиші в місті Бровари", витяг із 
Закону України ,,про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення" для проведення роз'яснювальної роботи з водіями таксі та 
виконання вищезазначеного рішення . 

." Надаємо список надання рішення сесії від 09.09.04 N!! 524-24-24 
керівникам служб таксі та приватним підпрИЄМЦJIМ, які надають послуги 
таксі. 

Стосовно питання визначення стоянок таксі, то відповідно рішеВВJI 
виконкому від 10.05.05 N!! 196 затверджена мережа стоянок таксі в м. 
Бровари. Згідно вищезазначеного рішення визначено 1.1 стоянок таксі H~ 
138 мamиномісць по центральним вулицями М1ста. Стоянки такСІ 
визначені на проїзній частині централь~ ~y~, але ~ зв"язку з c:t'~ 
розвитком автомобільНО транспорту в МІСТІ, РІЗКИМ збшьшеВНJIМ КІЛЬкоСТІ 
приватного транспорту, стоЯНКИ таксі на центральних Br~ створююп: 
небезпечні умови дорожнього руху. Тому, виникає неоБХ1ДН1СТЬ в перегЛJlДl 

L розташування стоянок таксі. 
J 



При вирішенні ПитанНJI щодо . 
до договору на перевезеННJI пасажир .розпод~ СТОJlИок таксі, у відповідності 
користування на умовах, що бла~В сна .:акСІ - СТОJlИКИ таксі надавались у 
рахунок коштів суб' єктів ПіДПрИ~ тр.~и . СТОJlИок буде проводитись за 
змін до Закону України П К?І дUlЛьності. В зв"язІСу з внесенним 

" ро автомобшьний трав It б 
стоянок таксі відНОсить"я до спорт - о лаштування 

'" повноважень орган· • " Т вирішення питання визначенНJI та облamтyв ІВ МlсцеВОI 8JJ8ДП. ому, 
спільних висновках ДАІ УЖКГ ВННJI СТОJlИок таксі можливо при 

" '.. '. ВКВ, головного архітектора міста, кп 
"Служба замо~ника та прииНJIТТЯ ВІдповідного рішенНJI колегіально 

На ~ан~и час пропозиції по визначенню та облаштуванlПО CTO~OK таксі 
надали Вl~lЛ ДАІ п.? об~~говуванlПO Броварського району при УДАІ ГУ 
МВС Укрatни в КИІВСЬЮИ області, відділ капітального будівництв&, кп 
"Служба замовника", але пропозиції в основному надані рекомендаційного 
характеру з посил~НJIМ на нормативно - законодавчу базу. Станом на 

17.06.08 ПрОПОЗИЦll не надали - УЖКГ та головний архітектор міста. 
Також знаходиться в розробці кошторис витрат, JIICИЙ необхідно ДJIJI 
облaшryвання стоянок таксі. Тому, ПИТaннJJ визначення та облаштувaнНJI 
стоянок таксі за рахунок коштів місцевого бюджету знаходиться в розробці. 

Щодо питання організації підвезеННJJ меппwщiв району 

,,геологорозвідка" до м. Києва та по місту, то зазначаємо, що транспортне 
обслуговування приміського маршруту Ни 785 сполучеННJJМ м. Бровари 
( район ,,геологорозвідка") - м. Київ ( зупинка метро" Шсова") здійСlПOєrься 
за графіком руху, який запропонували мешканці масиву "Геологорозвідка". 
Обслуговування маршруту здійсlПOЄ ТОВ "Транспортна компанія 
"Автосоюз" в ранкові та вечірні години ,,пік". Міський маршрут N2 10 
,,геологорозвідка" - Центральна районна лікарня - Залізничний вокзал -
Поліклініка" обслуговує приватний підприємець Довгопол В.М. В зв"ЯЗКУ 
з незначним пасажиропотоком маршрут обслуговує 2 транспортних засоби 
за затвердженим рішенням виконкому РОЗЮІ~ом руху. .. .. 

Також повідоМJIJIЄМО, щО ТОВ "Овал та приваТВ1 mдпpиЄМЦ1, JIIQ 

здійсшовали TOpгiвmo на торговельному майданчику по вул. Возз'єднaннJJ, 
припинили діяльність за даною адресою. 

ВИІСонуюча обов'язки начальника 
упрaвлiвнJI економіки - зас~ 
начальника управлiинJI еконоМІКИ 

ГВJIeцькa Н.В. 
5-10-62 

Т.Г.Поліщук 
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КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖдВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
01196, м.КиТв, ПЛ Лесі У - 1 

htt '11_ k· bl ІНКИ, ,тел.~86-85-З5, факс 286-15-10 
. . І . oV.ua E-mall: ver@kra.kiev.ua. 

Направляємо Звернення голови облдержадміністрації 8.Ульянченко 

до депутатів сільських, селищних, міських, районних рад nДо повно)· 

незалежності - без рабських атрибутів". 

Просимо організувати роботу з доведення зазначеного документу до 

депутатів сільських, селищних, міських, районних рад для проведення 

відповідних заходів. 

Додаток: Звернення голови облдержадміністрації на 2 арк. 

3аступникголови (підпис) Р.М.Єрема 

І, • 

Захарченко п.п. 286~82-8З 



. Звернення 
до депутаТІВ сіЛЬСЬКllХ сел . , ИЩНІІХ, МІСЬКИХ, районних рад 

До повної незале . жносТl - без раБСЬКllХ аТРllбутів 

З часів сумнозвісного жо сткого 
ЗЛО висміяного нашим Кобза р б д~xтaTopa Римської імперії Нерона, 
афоризм: "Є нагай _ буде й pa~~~ в о разІ царя Миколи, дійшов сtpаІПИИЙ 

На жаль, навіть на 17 -му '.. . 
такими рабовласницькими iдeo:O~1 СВОЄІ НезалеЖНОСТІ ?ясНіє Україна 
найвіддаленішого села _ у оnчними гарапниками ВІД столиці до 

назвах населених nyи . ..... 
бронзових і камінних громаддях що . ХТІВ І 1ХИ1Х вулиць, У 
народу. ' УВІЧНЮЮТЬ пам'ять катів українського 

H~ виняток і наша столична область. На пальцях можна полічити 
~аселеНІ ~нкти, де б не стояв і досі, вказуючи рукою чи картузиком В 
ІСТОРИЧНИИ тупик, Ульянов -Ленін. 

В Обухо~і, на трипільській землі, яка за визнанням вітчизияиих і 
багатьо~ ~арубl~~~~ авторитетних вчених була колискою не лише 
праукраlНЦІВ~ а ВСІЄІ Ін~оєв~опейської культури, немає гідного пам' ятника ві 
с~им ТРИПІЛЬЦЯМ, НІ ВІдкривачу однієї з найдревніших на землі 
XJIlборобських цивілізацій Вікентію Хвойці. Зате чорним привидом нависає 

над містом все той же Ленін. 
То хто ж ми такі? Вільні сини й дочки великого, працеmoбного, з 

багатющою мовою історією і культурою народу вільної і незалежноі держави 
України чи зомбовані століттями рабства, війнами, розкуркуmoва.виями, 
колективізаціями, голодоморами і репресіями манкурти, які своє ісиуваиия 
звели тільки до шмату насущного чи й чогось ситиimого? 

Хліб і до хліба, звісно, повинні бути У кожній оселі, але ж і у Біблії 
сказано: ,,не хлібом єДИНИМ жива moдина". 

Своїм Указом N!! 250/2007 від 28 березня 2007р. ,,про заходи у зв'язку 
з 75-ми роковинами голодомору 1932-1933 років в Україні" Президент 
України В.А.Ющеико зазначив необхідність "встановлен~ в населених 
пунктах України, жителі яких по~раждали від Голодомору, відповідних 

. . " пам'ятників та пам'ятних знаюв ••• та "вжити в установленому порядку . , . 
заходів щодо демонтажу паМ'ЯТНИКІВ та пам ятних знаюв, присвячених 
особам, . причетним до організації та.~ДіЙснення ГO~OДOM~PY 1932-1933 
років в Україні та політичниХ репреСІИ, а також. щодо Dереи~евува~ня в 
установленому порядку вулиць, площ, ПРО~УЛКІВ, проспеКТIВ~ парКІВ та 
скверів у населених пунктах України, ~азви яких пов'язаНІ з такими 

особами". 
Без дРОГО,важко подолати 

генний переляк коJIИIlIНЬого 

не лише синдроМ меиmовартості, але й 
раба-малороса перед tpьохсотлітньою 



~ 

раБОВЛ~СНИЦЬКОЮ • гнобительською системою Російської iмriepii та ще 
ЖОРСТКlIПИМ тоталІтарним комуністичним режимом. 

Але щось не квапляться місцеві ради, де практично скрізь більшість 
становлять представники демократичних пропрезидентських партій і блоків, 
виконувати у каз Президента України, очищати рідну землю від кривавого 
бруду минулого. 

Мовчать і громадські організації, свідомі патріоти-україJЩі. . 
Тож і ходимо вулицями з чужинськими, антиукраїнськими назвами, не 

приймаються депутатами рішення про заміну імперських пам'ятників і . 
СИМВОЛІВ. 

Чого Ж ви чекаєте, шановні земляки, в тому числі й обранці народу -
депутати? Нового нагая чи повернення старого? 

Зведімо ці, часто без найменшої художньої цінності, символи у JlКecь 
тихе місце, і хай мудрі вчителі приводять туди дітей, аби розповісти скільки . ... . ." . " мілЬЙОНІВ украlНЦІВ замучили ЦІ "ВОЖДІ 1 "вождики . 

А натомість вшануймо у бронзі, в граніті, в назвах сіл, міст і вулиць 
справжніх українських героїв, мучеників і. геніїв: Tap~ca mе~ченка, Павла 
Чубинського, Андрія Малишка, Катерину Бшокур, Map~ Приимаченко;.. . 

До цього закликає наш Президент. До цього волає Історична пам ять І 

совість. 

Голова Київської обласної 
державної адміністрації (підпис) В.І.У льянченко 


	0193
	0194
	0195
	0196
	0197
	0198
	0199
	0200
	0201
	0202
	0203
	0204
	0205
	0206
	0207
	0208
	0209
	0210
	0211
	0212
	0213
	0214
	0215
	0216
	0217
	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233
	0234
	0235

