
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
.. Ilро ІШСССІІІІЯ 1міll до рішсння 
l)pOHapCI~KOЇ MiCI~I(OЇ ради IJiJl 14.01.2008 року К!! 616-32-05 
«І Іро бlOJtжС'І' міста ІІа 2008 рік» та додатків 1,2,3,4,5,6. 

І 

РОЗJ:J1ЯIІУI.ll11И нронозиції IШКОllаIJЧОI'О комітсту l)роварської міської 
ради, ВІДПОIJI)ЩО до 11. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 78, 92 1)IОJtЖСТНОJ"О кодексу України, ІІа 
виконання рішсння сссії КиїIJСI~КОЇ оБJlаСIІОЇ ради нід 17.07.2008 К!! 340-18-
V «Про IJІІСССІІНЯ змін до рішсння КИЇІJСЬКОЇ оБJJаСIІОЇ ради від 14.01.2007 
Н!! 247-16-V «І Іро обласний бlOдЖСТ Київської оБJIаС'гі ІІа 2008 рік» 'га 
рішеJIНЯ сссії БРОlJаРСI~КОЇ районної ради від 08.07.2008 К!! 270-19-V «Про 
внесення змін до ріШСНIІЯ 15 1І0зачсргоної сссії раЙОIIНОЇ ради V СКJIикаlIlIJI 
від 10;01.2008 К!! 216 «Про раЙОlІlІИЙ бlOдЖСТ I)роваРСЬКОІ'О раЙОIІУ ІІа 2008 
рік 'га додатків дО l1ЬОГО», та IJраховуlОЧИ рекомсндації IlОстійпої комісії з 

lІи'Гаlll~ соціwIыl-скоllомічIlогоo та КУJllіl)'РIІОГО о РОЗВИ'l'КУ, БІодже'l)', 
фіJJаllсіlJ та цін, міська рада 

IJИРI1I1ИJJа: 

1. Внести l1аСТУlІl1і зміни до рішсння MiCI~KOЇ ради від 14.01.2008 року К!! 
616-32-05 "Про бюджст міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеll1lЯМИ міської ради від 21.02.2008 Н!!657-33-05; 28.02.2008 Н!! 660-34-
05; 27.03.2008 К!!697-35-05; 24.04.2008 Н!! 727-36-05; від 29.05.2008 К!! 760-
37-05; 26.06.2008 H~ 783-38-05) : 

1.1.В П)'lІкті 1 ЦИФРУ «230267,5» заміIlИ'!'И ІІа цифру «241652,829»; 
1.2. В пункті 1.1. цифру« 15960 1 ,4» заміпи'ги ІІа цифру «167896,298»; 
1.3. В пушС'гі 1.1.2. циФру «107,0» замінити на ЦИФРУ «157,0» 
1.4.8 ПУllК'гі 1.2. цифру «70666,1» 1аміllИ'l'И ІІа цифру «73756~53 1»; 
1 5 В .' 1 ? І фру «50439.2» замінити llа цифру «535~9,63 1»; 
" I1УНК'І 1 .-. • ЦИ 1, 265994 486 

1 6 В . ? 1, ?54609 157» заміllИ'l'И на ЦИ(JlРУ « ,»; " JJУПК'J'l - ЦИ(JlРУ «- , 
1 7 В . 2 1 ,1 174045 8» замінити ІІа цифру «182340,698»; " I1УIlК'l'l . ,цич)ру« , . , ф 

1 8 В '. ,1 80563 357» ... а «58429,0» замНIИ ГИ ІІа ци ри " I1УIІК'ІО] 2.2. цич)ри « , 
«83653 788» '1'а «61519,431 »; 80149957 
1 9 В , . 8 ,1 77129757» замінити ІІа цифру « ,» " l1У11 К'1'1 цич)ру « , 

: .. .; 



000321 



2. Додатки 1,2,3,4,5,6 до ріШСIІНЯ 11роваРСІІКОЇ міської ради від 14.01.2008 
J.f

g 616-32-05 «Про бlO}'ЖС'I' .... ·Іс·· 2008. . 
J':' ....~ ІУІ lа ІІа РІК» з lІаСТУПIІИМИ ЗМlllами 
виклаС1'И в НОВІИ рсдакцн (додаЮТIJСЯ). 

з. Дати ЗГОДУ ІІа псрсдачу II 2008 році видатків з бlоджету міста Бровари до 
обласпого БIОДЖС ... У КИЇІІСЬІ(ОЇ оБJIдсржадмі ІІі страції, ШЛЯХОМ передачі 
міжбlOДЖСТIІОГО 'l'раIlСфСРТУ ІІа ВИКОllаllllЯ lІостаllОВИ КМУ від 9 IшіТIІЯ 
2008 року N!! 395 «І Іро заТJlеРДЖСIІНЯ Порядку ВИI(ористання у 2008 році 
субвепції з держаВlІOJ'О бюджсту місцсвим бюджетам ІІа заходи з 
енергозбсрежсння, у ТОМУ ЧИСJlі ОСllаutСІІІІЯ іІІженерних вводів 
багатокваРТИРIІИХ ЖИТJЮJJИХ будинків засобами обліку споживанllЯ води 
і теплової снергії, рсмонт і рсконструкцію теплових котелень, 
будівництво газопроводів і газифікацію lІаССJlСIІИХ пунктів». 

4. Затвердити угоду па IІсрсдачу в 2008 році видатків з бюджету міста 
Бровари до оБJlаСllOJ~О бюджсту Київської обlІдержадміІІістрації 
(додасться ). 

5. ВідповіДIІО до с .... 93 БЮДЖС'fIlОl~О кодсксу України дати згоду ІІа 

передачу з 2008 року видатків з бюджсту міста Бровари до бюджету 

Броварської раЙОlІllОЇ ради ІІа ВИКОllаlllUl де~lего~аних державних 

повноважень на медичнс оБСJIУI'овуваlllUl мешкаllЦІВ МІста відповідно 
нормативу фінансової забсзпечсності на ОДІІОГО мешкаllЦЯ . 

6. Фінансовому управлінню Брова~ської міської ради ПРQВОДИТИ 
фінансування видатків, ЗJ'іД1l0 з даllИМ РІшеllIlЯМ. 

7. Це рішення набирає ЧИIl1IОС1'і з дати ЙОІ'О ПРИЙНЯТТЯ. 

ВИКОIlУJОЧИЙ обов'язки 
міського ГОJlОВИ - ceкpe'rap 

м. Бровари 

J/J, О'!. Ql 
Н!! ll,l-/~-().r 

І.В.Сапожко 1'-___ 



ПодаlllJЯ: 

началыІкK 

фінаIlСОВОГО управліIlIlЯ 
~А.м.зелеIIСЬка 

ПОГОДЖЕНО: 

_ заступник міського голови в.о. Андрсев 

- ВИКОНУlOча обов' ЯЗКИ 
начальника ІОРИДИЧНОГО відділу - . / _ 
головний сп~ціаліст IОридичного відділу ~ie ~ Л.В. Баба-Мірзоєва 

- начальник управління економіки ----c11-.:...:::.:~~II_./--- Н.І.Саченко 

.~ . . ~ - началыІк загалЬJIОГО ВІ ~ Н.І.ГнатJOК 

.. , . 

- голова комісіі з питань ;со~іалыо-:: 
еКОНОМічн~го та. КУЛJjТУРІІОгd розвиткУ, . f 
БІоджету,фJНаІІСІВ та\ціІI: . 

-:-__ ~~+-__ А.В.Булка . . 
. . .' 

. . . . . 
" і 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА р .. 
8ИКон ~ КИївСЬІСоr ОБJIAСп 

АВЧИй КОМІТЕТ 
07400, М. Бровари вул Гага . 

, • P1Ha,JS. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

--___ Від 

D
н~аN!Vn!~--------_=_~ ______ Г 1 

. ПРОПОЗИ і до РІшення Броварсь ... .. щ 
" КОІ МІСЬКОІ раДl1 від 25.07.2008 о 
Про внесення змін до рішення р ку 

Броварської міської р . 1 
](0616-32-05 "П б . ади вІД 4.01.2008 року 

- ро юджет МІста на 2008 рік" та . 
Відповідно до Законів України сеп Д дo~aТКIB 1,2,3,4,5,6. 

2008 рік та про внесення змін до деcrитжv ро ержавнии б~джет Украіни на 
• IUU'~ законодавчих актІВ YТl'n·· "П 

МІсцеве самоврядування в Укра·I·НІ·" 5 4о'l"аши, ро , частини cтaтri 23 . 78 
Бюджетного кодексу України розг.rrvUVDПІИ пр ... 'б стаn1 , ._~~~ опозицп юджетних 

установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

НШ::. Збільшити доходну частину на загальну суму 8294,898 тис.грн., з 

1.1. відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу Украіни на загальну 
суму 8244,898 ТИС.ГРН., з них 

1.1.1. по КФК 21080900 «Штрафні санкції за порушення законодавства 
про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування: та послуг» на суму 15,0 тис.грн.; 

1.1.2. по КФК 21040000 <<Надходження від розміщення в установах 
банків тимчасово вільних бюджетних коштів» на суму 1400,0 тис.ІрН. 

1.1.3. по КФК 11010000 «Податок з доходів фізичних осіб» на суму 
6829,898 ТИС.грН • 

. 1.2. на виконання ріmенни сесії районНої ради від 08.07.2008 Ни 270-19-
V «Про внесення змін до рішеlfНJl 15 позачергової сесії районної ради V 
сІОІикання від 10.01.2008 Ни 216 «Про райоННИЙ бюджет Броварського 
району ва 2008 рік та додатків до нього» по КФК 41 ~З~ЗОО. «СубвеJЩЇJI на 
УТРимання об' єктів спільного користування чи ЛІКВІДаЦІЮ негативних 
наслідків діяльності об' єктів спільного користування» на суму 50,0 ТИС.Ірн 

BJIДATКll . 
І.Збільшити видатковУ частину на загальну суму 8294,898 ТИС.Ірн., з 

ВИХ: 
1.1. Виконкому Броварськоіміськоіради на суму 703,6 ТИС.Ірн., з них: 
1.1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 78,8 

ТИr ""'" • 



1.1.2.по КФК 120100 «Т б 
тис.грн.; еле аченWI і радіомовлення» на суму 90,0 

1.1.3. по КФК 250404 «Інші 
1.1.4. по КФК 250102 «Р вид~тки» на суму 421,8 тис.грн.; 

езервнии фонд» на суму 113,0 тис.грн.; 

1.2. Управлінню освіти Броварсько···.. . 
загальну суму 1931 8 І МІСЬКОІ ради зБІЛЬШИТИ видатки на 

, тис.грн., з них: 

1.2.1 .. по КФК 070101 «Дошкільні . 
тис.грн.; заклади ОСВІТИ» на суму 389,1 

1.2.2. по КФК 070201 «ЗагалЬНООСВІ·ТНІ· ш ( .. . . КОЛИ В т.ч. школа-дитJIЧИИ 
caдOK~ Інтернат при ШКОЛІ), спеціалізовані школи лі еї г· ... 
колепуми») на суму 1302,4 тис.грн.; , ц, 1МНазll, 

1.2.3.по КФК 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 68 . 124 КФ , ТИС·ГРН., 
.. : по.. К 07~401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкшЬНОІ роботи з ДІТЬМИ» на суму 181,9 ТИС.ГРН.; 
~.2.5. по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної 

ОСВІТИ» на суму 13,6 ТИС.ГРН.; 
1.2.6. по КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» на суму 30,0 

тис.грн.; 

1.2.7. ПО КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ» на суму 8,0 тис.грн. 

1.3. Управлінню праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради на суму 870,4 тис.грн., з них: 

1.3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самОВРЯДУВa.ннJD) на суму 38,0 
тис.грн. 

1.3.2.по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населеННЯ» на 
суму 532,4 тис.грн., в Т.Ч. 80,0 тис.грн. ДЛJI надання матеріальної допомоги 
Мельничук М.П. на відппсодування втрат ·завданих пожежею по вул .. 
Леніна, 73 та 30,0 тис.грн. ДЛJI надання матеріальної допомоги 
КраснопірсьІСОМУ А.А. на відппсодування втрат завданих пожежею по вул. 

Петровського, 68; 
1.3.3. по КФК 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної 

допомоги на дому» на суму 200,0 тис.грн.; 
1.3.4. по КФК 250404 <<Інші видатки» на суму 100,0 тис.грн. 

1.4. Відділу У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради на суму 

157,0 тис.грн., з них: 
1.4.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 1,2 

тис.грн. .. б. r.. 
1.4.2. по КФК 091101 «Утримання цеНТРІВ СОЦІальних служ ДЛJI CIМI, 

дітей та молоді» на суму 76,2 тис.грн.; .. ... . 
1.4.3. по КФК 091105 «Утримання клуБІВ п1ДЛ1ТК1В за МІсцем 

ПРоживання» на суму 47,8 тис.грн.;. . 
. 1.4.4. по КФК 091107 «Соціальні програми І заходи державних органІВ 
у справах сім'ї» на суму 31,8 тис.грн. 



1.5. Службі у справах неповн . . 
тис.грн., З них: ОЛІТНІХ Броварської міської на суму 86,5 

1.5.1. по КФК 010116 «Органи . 
тис.грн.; МІсцевого ~амоврядувa.нmo) на суму 2,2 

1.5.2. по КФК 091106 «Інші вида 
1.5.3. по КФК 091214 «Ін' тки» на суму 78,9 ТИС.грн. 

шІ установи та заклади» на суму 5,4 тис.грн.; 

1.6. Управлінню житлово-комунального г .. 
міської ради на суму 2251 6 осподарвства БроваРСЬК01 

, тис.грн., з них: 

1.6.1. по КФК 010116 «Органи місцевого само в 3 8 
тис.грн.; вряду ання» на суму , 

1.6.2. по КФК 100203 «Благоустрій міста» на суму 1800 О • 
1 6 3 КФК 25 

' тис.грн., 
. . . по 0404 «Інші видатки» на суму 447,8 тис. грн. 

1.7.Відділу культури Броварської міської ради на загальну суму 339,2 
тис.грн., з них : 

1.7.1.по КФК 110201 <<Бібліотеки» на суму· 7,6 тис.грн. 
1.7.2.по КФК 110202 «Музеї і виставки» на суму 1,4 тис.грн.; 
1.7.3 .. по КФК 110204 <dIaлаці і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу» на суму 16,1 ТИС.грн.; 
1.7.4. ПО КФК 110205 <<Школи естетичного виховання дітей» на суму 

314,1 ТИС.грн. 

1.8. Відділ фізкультури та спорту Броварської міської ради на суму 

472,3 ТИС.грн., з них : 
1.8.1.по КФК 130102 <dIроведенвя навчально-тренувальних зборів і 

змагань» на суму 16,0 тис.грн.; 
1.8.2.КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

ДЮСШ» на суму 1,0 тис.грн.; 
1.8.3. по КФК 130110 «Фінансова підтр1ЩКа спортивнивних споруд» на 

суму 5,3 тис.грн.; 
1.8.4. по КФК 130201 <dIроведеиня навчально-тренувальних зборів і 

ЗМагань (які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості») на суму 450,0 тис.грн. 

1.9. Фінансовому управлінню Броварської міської ради на загальну суму 
1436,898 тис.грн., з них: 

1.9.1.по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванню) на суму 12,0 

тис.грн.; . І' • 

1.9.2. по КФК 250323 «СубвеНЦ1Jl на yтp~~ ~БЄКТlВ .C~HOX:O 
користування чи ліквідацію негативНИХ настдюв Дuш:ноСТ1.. об ЄКТ1~ 
спільного користування» в сумі 100,0 тис.грн. для раиОНН01 ДИТЯЧОІ 

лікарні; 
1.9.3. по КФК 250324 «Субвенція іНШИМ бюджетам на виконання 

інвестиційних проектів» на суму 124,898 тис.грн.; 



1.9.4. по КФК 250306 «К 4 
бюджету розвитку (спеціаль~Х:И'фЩО передаються із загального фонду 

го ОНДУ») на суму 1200,0 тис.грн. 

1.10. Спеціальному відділу 
зовнішнім дизайном міста Б ова KOНТP.~~ за станом благоустрою та 
«Органи місцевого самовряду~а РСЬКОІ МІСЬКОЇ ради по КФК 010116 

HНJI» на суму 39,0 тис.грн. 

1.11. УправліННIО комуналь .. . 
КФК О 1 О 116 «Органи місцево НОІ власноСТІ Броварської міської ради по 

го самоврядування» на суму 6,6 тис.грн. 

2. В межах загального обся б 
фонду здійснити перерозподш· ~ lоджетних призначень загального 

. . ' а саме. 
2.1. ВІДДШУ у справах сім'ї та молоді Б ... .. 

зменшити видатки по КФК 09130 ... роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 
Законом У аїни " 1 «З~lиснеННJI виплат, визначених 

кр Про реструктуризаЦ1l0 заборгованості з виплат 
передбачених статтею 57 Закону України сеп ." .' .. ро ОСВІТУ педагопчним 
науково-педагОГІЧНИМ та ІНШИМ категоріям .. ' 
закладів» на суму 131 14 працlВНИК1В навчальних , грн. 

2.2. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки по 
КФК 070809 «ЗдійсненНJI виплат, визначених Законом України сеп 
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею ~~ 
~aкoнy України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та 
ШІПИМ категоріям працівників навчальних закладів» на суму 131,14 грн. 

2.3. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 110201 
«Бібліотеки» зменшити поточні видатки на суму 2,1 тис.грн., збільшивши 
при цьому капітальні видатки. 

СПЕЦIAJIЬННЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

I.Збільшити доходну частину на загальну суму 3090,431 тис.грн., з них: 
1.1. На виконання рішення сесії Київської обласної ради від 17.07.2008 

Н!! 340-18-V <dIpo внесення змін до рішеННJI Київської обласвої ради від 
14.01.2007 Н!! 247-16-V <<Про обласний бюджет Київської області на 2008 
рїю> збільшити доходнУ частину бюджету міста по КФК 41034900 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з 
енергозбереження, у тому числі на оснащення інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживaнНJJ води і 
теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж .та котелень, 
будівництво газопроводів і газифікацію населених пyшmв» на суму 

1890,431 тис.грн.; 
1.2. по КФК 43010000 «КоштИ, одержані із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду») на суму 1200,0 тис.грн. 



. ВИДАТКИ 
1. ЗБІЛЬШИТИ видаткову частину бюджету міста на суму 3090,431 

тис.грн., з них: 

. ~:1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
МІСЬКОІ ради на загальну суму 2890,431 тис.грн., з них: 

1.1.1. по КФК 150122 «Інвестиційні проекти» на суму 1890,431 
тис.грн.; 

1 .. 1.2. по КФК 180~09 «Внески органів місцевого самоврядувaннJI у 
стаТУТНІ фонди суб'ЄКТІВ підприємницької діяльності» в сумі 1000,0 
тис.грн. на поповнення статутного фонду комунального підприємства 
«Служба замОВНИКа». 

1.2. УправлінНlО освіти Броварської міської ради по КФК 150101 
<<Капітальні вкладення» на суму 200,0 ТИС.ГРН. на програму позamкiлmI. 

2. В межах загального обсягу бюджетних призначень спеціального 
фонду здійснити перерозподіл, а саме: . 

2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міськоі ради: 

2.1.1. по КФК 170703 <<Видатки на проведення робіт пов'JIЗаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг» зменшити поточні видатки на суму 248,6 тис.грн., збільшивши при 
цьому капітальні видатки. 

2.1.2. по КФК 240900 <<Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» зменшити 
капітальні видатки на суму 35,0 тис.грн., збільшивши при цьому поточні 
видатки. 

2.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
зменшити видатки по: 

_ Проектувamпo та реконструкції адмінбудинку по вул. Гагаріна, 15 в м. 
Бровари на суму 60,0 тис.грн.; 
Проектувamпo та реконструкції парку їм. "Шевченко" в м. Бровари 

на суму 90,0 тис.грн.; ...... . .. 
Проектувamпo і будівництву станц11 ШВИДКО1 допомоги на територп 

Броварської центральної лікарні по вул. Шевченка,14 на суму 40,0 

тис.грн.; . 
Проектувamпo та будівництвУ ВОДОВІДВОДУ дощових та талих вод по 

масиву "Оболонь" в м. Бровари (1 етап) на суму 6,5 тис.грн.; . 
_ Проектуванвю, коригувamпo р?БОЧОГО проекту ~ ,~У.Д1ВНИЦТВУ 

• них мереж дитячого МІстечка ПО програмі Кіидердорф 
ІНЖенер .. б 40 О 
Інте неппш" в м.Бровари КиївСЬКОІ о л. на суму ? тис.грн.; 
Про~ктувamпo та будівницТВУ скверу по вул. Гагарша, 15 в м. Бровари 

на суму 60,0 тис.грн.; ... вvл.. Островського В м. Бровари на 
Проектуванню та реконструкцп :J' 

суму 40,0 тис·ГРН.; 



- Проектувавшо та реконструкції парку "Приозерний" в м. Бровари на 
суму 90,0 тис.грн.; 

збільШИТИ видатки по: 

- Проектуванюо та будівництву громадського туалету в парку 
"Приозерний" на суму 150,0 тис.грн.; 

- Проектуванюо та будівництву водовідводу дощових та талих вод по 
1 о-му мікрорайону в М. Бровари.( І-ша черга. ДіJIJlllЮl від вул. 
Возз'єднання до вул. Осипова) на суму 6,5 тис.грн. 

встановити видатки по: 

_ Проектуванню та реконструкції ганку головного входу адмінбудинку 
по вул. Гагаріна, 15 в м. Бровари на суму 270,0 тис.грН.; 

І.В.Сапожко 



Додаток 1 
до рішеННІ міської paдll 

від,/$. ОТ. OIN!!J1IJ ... "O-O.r 
; ДОХОДІІ бlОдЖету "І.БРОВВРІІ ІІВ 2008 рік 

Наііl\lеlryваllllП доходів T.IC~ГPH. 
КоА 3агалыllпn спеuіалыІІRR фО11Д Разо". зПдllО із бlОДЖСТllОIО 

клаСllфіквціЄIО 
фОllJl РВ301\1 ут.ч. 

БIОД_СТ 

РО3ВІІТКУ 
-1 2 3 4 5 6 
100000 Податкові ІІВДХОДЖСІІІІН 125631,898 2388 128019,898 - ,-
. ПодаТК11 ІІа ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІВ ПРllбуток, 

110000 подаТК.1 ІІа збілLшеllllН Р.ІІІКОВОЇ вартості 101444,898 101444,898 
-110100 Податок з доходів фізичних осіб 101344,898 101344,898 
-110200 Податок ІІа ПРllбуток підПРIIЄ"'СТВ 100 100 - податок на прибуток підприємств і . 

організацій, що належать до комунальної 

ЇІ0202 власності 100 100 
120000 ПодаТК.1 ІІа влаСІІість 2350 2350 

Податок з власників транспортних засобів та 

120200 інших самохідних машин і механізмів О 2350 2350 
Зборв за спеціальне ВІІКОl181ШН ПР"РОДІІІІХ 

130000 ресурсів 10750 10750 
130S00 Ппата за землю 10750 10759 .:.. 

140000 Внутрішиі подаТК.1 ІІа товар" та ПОСЛУГII 4852,4 38 4890,4 
140601 Податок на промисел 16 16 

о' 
Ппата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької діJlльності, об'єднань 

'. ТPOMIДJIH, асоціаціЯ, інших добровільних 

t!0603 
об'єднань opraHiB місцевого самОВРJlдуваННІ, 

110 110 С'І'8'1У1'ів територіальних громад 
140609 Плата за державну реєстраціlО, крім плати за 

державну реєстрацію суб"єктів 
0,4 0,4 - підприємницької діJlЛЬНОсті 

140700 
І1пата за торговиЯ патент на деикі види 

4726 38 4764 
'160000 

підприємницької діяльності 
8584,6 85841і 

Івші податки 
~ Місцеві податки і збори 1284,2 1284,2 

~ Фіксований сільськогосподарський податок 0,4 0,4 

~ 
ЄДИНИЙ податок ДnJl суб"єmв малоГО 

7300 7300 

~OOooo 
Підприємництва 

2713 5992,9 О 8705,9 

11ііі t-. Иеподаткві ввдходжеllПП 

НадходжеННJI коштів від відшкодуванНJI 
~ Втрат сіnьськогосподарського 800 800 
~ ~согосподарського виробництва 

ЧасТИна прибудку (доходу) roсподарсь~ 
ОРганізацій, Акі належать до комунально І 

110 8Jlасності або у ста1YfНИХ фондах Jlких є 
25 

25 
~частка . ___ комунальної влаСНОСТІ 

-



,.,--- надходження ВіД РОЗМіщеННR в установа • х "-банків ТИl\fЧОСОВО вшьних бlOДЖетних коштів 

210400 
~ 

2000 2000 

AдalillicтpaTllBlli зБОР11 та платежі, ДОХОДІІ 

120000 від IleKoalepQiiilloro та побіЧllОГО продажу 
488 488 

lfoiOO Державне мито 488 488 r. ........ 
АдаlіllістраТllВllі штрафll та illwi саllкціі 210811 200 200 

~oooo Інші Ilеподаткові IlвдходжеllllП О О О r--

"Грошові стягнеННR за шкоду, заподіRНУ 
порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

240621 внаслідок господарської та іншої діяльності'" , О О 
Відсотки за користування позиками, які 

241106 нвдаВВnИСR з місцевих бюджетів 

240603 Інші надходежННR О 

250000 BJlaClli НВДХОДЖСІІІІП бlоджеТllІІХ устаllОВ 5192,9 5192,9 
І 

t'J Пnата за послуги, що надаються бюджетними 

250100 установами 5192,9 5192,9 
• Кошти, ЩО отримуються бюджетними 

установами на виконання окремих доручень 

250202 та інвестиційних проектів 
300000 ДОХОДІІ від операцій 3 капіталоаl О 50339,2 50339,2 50339,2 

Надходження від відчуження майн&, яке 

належить Автономній Республіці Крим та 

майн&, що знаходиться у комунальній 
310300 власностї 3139,2 3139,2 3139.2 .. -

НадходжеllllВ від продажу зеаlлі і 
330000 не"lотерівлы�ІІхx aiCТllBiB 47200 47200 47200 

НадходжеННR від продажу земельних ділRНОК 
несільськогосподарського призначеННR до 

~0100 
розмежуванНR земель державної та 

47200 47200 47200 комунanьної власності 

J!!!OOO Ц"шьові фОllДІI 10850 10850 

~800 
Збір за забруднеННR навколишнього 

50 50 
природного середовища 

Цільові фонди утворені ВеРХОВНОIО РадОIО 
Автономної Республіки Крим, органами 

SOlJOO 
місцевого саМОВРЯАУваННR та місцевими 

10800 10800 
органами виконавчої влади 

Разоаl доходів (без трансфертів) 128344,898 69570,1 50339,2 197914,998 

: .. 
4 Офісіiluі траllсфеРТl1 (РОЗШНФРОВУІОТЬСR 

39551,4 4186,431 3190,4 43737,831 ~ за ВUДО"IU траllсфертів та бlоджетів) 
~B·· . о о 
410 ІД оргаНІВ державного упрВВnIННR . 
~ Кошти, що надходять з інших бюджетІВ 

О ~ДoтaЦii О 

~1I201 д.n.цii виріВИЮВВНIIJI, що oдeJIЖYIOТЬ"R 3 
О О 

-- .!!ржавного бlОДХСету 



'4ї0206 "Додаткова додація зіJдuе~р;жа:авііН;СО;;:Г~Обб;IQ;АЖ;;ету;;---Т----IГ-----Т------Т---_ 
бlОдже'ІУ Автономної Республіки Крим та 
облаСНlfМ БJОДЖета .. на з .. еншеННJI 
фаКТJtЧНltХ диспропорцій .. іж місцевими 
бlОДЖета .. и через нерівномірність мережі 
бюджетнlfХ установ" 

410209 Інші дотації 
410210 Додаткова дотаціJl 3 державного бlодже1У на 

) б " 

',. 

за езпечеННJI видаТКІВ на оплату праці 

працІвників бlоджетних установ у зв"JlЗКУ із 
підвищенням розміру мінімальної заробітної 
плати, запровадженням 11 етаПУ Єдиної 
тарифної сітки, підвищенням розмірів 
посадових окладів та додаткової оплати за 
окремі ВІЩИ педагогічної діJlльності у 

співідношенні до тарифної сітки, на випла1У 
стипендій і допомоги УЧНJlМ та С1)'дентам 
навчальних закладів 

410213 Додаткова дотаціJl з державного бюджету 
місцевим бюджетам ДnJl поетапного 

запроваджеННJI умов оплати праці 

працівників бюджетноі сфери на основі 

Єдиноі тарифної сітки та забезпечення 

видатків на оплату праці 

'~10300 Субвенції", в тому числі: 

Субвенція на утримаННJI об'єктів спільного 

КОРИС1)'вання та чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного 

410303 користування 
"СубвенціJl з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сіМ'JlМ з 
дітьми, малозабезпеченим сіМ'JlМ, інвалідам з 
дитинствв, дітям-інвалідам та тимчасової 

410306 державної допомоги діТJlМ"; 

j 

"СубвенціJl з державного бюдже1У місцевим 
бюджетам на будівництво і придбанНJI житла 
військовоcnyжБОВЦJlМ та особам ридового і 
начальницького складу, звільнених в запас 

або відставку за станом здоров'я, віком, 
вислугою років та у ЗВ 'язку із скороченням 

штатів, Jlкі перебувають на квартирному 

обліку за місцем проживання, членам сімей з 
числа цих осіб, які загинули під час 
ВИконання ними службових обов'язників, а 
також учасникам боЯових дій в Афганістані 

~307 та воєнних конфліктів" 
"Суб " м , венцїJIз державного БIОДЖе1У Мlсцеви 

І ' бюджетам на надання пільг та житлових 
tp СУбсидіЯ населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, поcnyr тепло-, 

1_ ВОДОПостачання і водовідведення, квартирноі 
~ ПJJати, вивезеННJI побутового смітrя та рідких 
І 10308 нечистот". ' 
t ' 

'. 

о о 

о о 

о о 

о о 

39551,4 2886,431 1890,431 42437,831 

157 157 

19845,4 19845,4 

о о 

15845,9 15845,9 



"С б • У веНЦIЯ з державного бюдже1У місцевим 

бlОДЖетам на надвння пільг 3 послуг зв'нзку 
та інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, 

зубопротезу~ання, опла1У електроенергії, 
природного І скрвпленого газу на побyrові . потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, 

водопостачання і аодовідведеННJI, квартирної 
платlt, вивезення побутового смі1ТJI та рідких 
нечистот) тв компенсаціJО за пільговиЯ проїзд 

410309 окремих категоріЯ rpOMaдJlII"; 1929,4 1929,4 
"Субвенція з державного бюджe'l}' місцевим 
бюджетам нв надаННJI пільг та житлових 

суБСlщіЯ населенню на придбаННJI твердого 

та рідкого пічного побутового палива і 

410310 скрапленого газу"; 2,6 2,6 
Субвенція з державного БJОДЖe'l}' місцевим 

БJОДЖетам на ведеННJI та адмініструваННJI 

410319 Державного реєстру виборців О .~ 

, Субвенція з державного бюджеry місцевим 

бюджетам на виконання інвестиціЯних 

проектів, спрямованих на соціanьно-

економічниЯ розвиток periOHiB, заходів з 
попередження аваріЯ і запобігання 

техногенним катастрофам у житлово-. комунальному господарстві та на інших . 
аваріЯних об'єктах комунальної власності, в 
тому числі на ремонт і реконструкціІО 

410322 теплових мереж і котелень О О 

410323 Субвенцillз державного бюджery місцевим 
бюджетам на здіЯснення виплат, визначених 

Законом України "Про реструктуризацію 
заборгованості з виплат, передбачених 
статreю 57 Закону Украіни "Про осві1У" 

. 
І 

педагогічним, науково-педагогічним тв 
іншим категоріям працівників навчальних 

747,6 - ЗllOlвдів" 747,6 
410338 Субвенція з державного бюджery місцевим 

бюджетам на соціально-економічний 
розвиток тв на розвиток інфраструктури 

О О . 
регіонів -410343 
"Субвенція з державного бюджетУ місцевим 
бюджетам на фінансування ремон'ІУ 
приміщень управлінь праці тв соціального 
ЗІХиС1У виконавчих органів міських (міст 
реСпубліканського в АвтономніЯ Республіці . 
Крим і обласного значення) районних У 

" 
містах Києві і Севастополі та раЯонних у '. 
містах рад ДJIJI здіЯснення заходів з 

І 

ВИКонання спільного із Світовим банком 
ПроеlCl'y "ВдосконаленНІІ системи соціальноі 

""""---- ДОПомоги"; 
100 



410349 
СубвенціЯ з державного БIОДЖС1)' місцевш.1 
БIОДЖeтat.'. на заходи з ~нергозбереження, у 

тому чИСЛІ оснащення Інженерних вводів 

багатоквартирних житлових будинків 

засобаМlt обліку споживання BOAlf і теплової 
енергії, ремонт і реконструкціlО теПЛОВИХ 
мереж та котелень, будівництво газопроводів 
і Г8ЗифікаціlО населених пунпів 1890,431 

ft(J373 Субвенція з державного бюджеry обласному 
бюджету Київської області на проведення 

експеРIІмен'!)' за принципом "Гроші ходять за 

ДlfТИНОIО" 

410363 Субвенція з державного бlоджеry місцевим 
бlоджетам на фінансування у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проепів та програм розвитку 
місцевого самоврядування 2005 року 

410370 Субвенція з державного бlодже'l)' місцевим 
бlОДЖетам на проведення виборів депутатів 

Верховноі Ради Автономноі Республіки 

Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 

.,іських голів" 

410358 Субвенція з державного бюджеry місцевим 
" бюджетам на утримання дітеЯ-сиріт та дітеЯ, 

позбавлених батьківського піклування, в 

ДИТЯЧИХ будинках сімейного типу та 

приЯомних сім'ях 

410366 

'" 

-

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашенНJI заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, 
послуги з водопостачання та водовідведення, 
що вироблJШися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у 

зв'язку з невідповідністю фактичної вартості 
теnловоі енергії, послуг з водопостачання та 

водоаідведення тарифам, що 

затверджувалися органами державної впади 
чи органами місцевого самоврядування 

860,2 

о 

о 

163,3 

896 

КОШТИ, одержані із загального фондУ 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального ~,8 1 ~ 1300,0 
..!!0100 фонду) ~ ~ ~ ~ іІ " 
_ РазОl1 доходів 1(/ ..J.Єl.,. ~"'73~ 6,531 
_ Всього доходів ar :І. t'l8J ~ ~ '.:l~i" ,531 
~~~~----------~q~I_~m~~}~;fa 
в......-. ..... _ ....................... ..,...Р....... ~~~~ v 

~ • .,,_ ~ .0.0) 

1890,431 1890,431 

860,2 

-
о 

о 

163,3 

1300,0 1300 
53529,631 241652,829 
53529,631 241652,829 

I.В.СаПCnККD 
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ДIUIDтаІС4 

да рlwеаП'!JlеLкаТ раа 
DtJ.r:О1,tr1tі,/J~-IІ()-f)r 

ПерепІк 06'0.."'., 81IДan"lllla AKI6yдyn. прО.ОДlm 
30 paSYllOK кОшті. 610ДЖету lat 

Нааа roJI08110ro РОЗПОРJIДIIIIIca ' POJOIIТКY У 2008 роцІ 
~ 
І. 

коштів 

Об'єкт . Відсоток Всьоro Всьоro 
Зanшьннn обсяг :JIIВСРШСНОcri 81U1атків ІІа allДDMa па 
фіl'DИС)'ІІВІ'I'І буді81fИQТВа завСРШСНI'І ПОТОЧllПn 

l.апочDТОК будіВIII'QТВD рІк 

БЮlDfRm'Оro об'єкrallD 
ooкv А.aRБУПIІ POКlI - ТlIC.rpll. % тис.гРll. ПIСоГРII. 

-І 2 3 4 5 6 - BIJWn капtnusЬ110ГО 6yдla1111QТDO ВР080рськоІ 
150101 мlськоl раді. 39952,9 - Bcьaro, а Т.Ч. по 06'ЄJCТDx: 156310.1 19,2 126329,4 39952,9 - ПраeктyDIIIlllR та будіВlllЩТВО водовїдво.цу дощових 

11 'I1UI11X вод ПО 1 О-му ,.lікрораАОIІУ В М. БроваРII. 1-
3574.5 ІЗ,І ша черra. Д"ШJlIIIса від вул. Воп'ЄДНDИНI до вул. З 107,5 100605 

ОсIШОfIIL 

~ 
ПраCX'I)'IIIUI1IR та будіВНllЦТВО водовідводу дощових 

11 11UII1Х ВОД ПО ,.Іасиву "Оболонь" В м. БроваРІ' (І 5025.3 55,6 2232,1 882,7 
cran). . ПРОСIСІ)'8DННІ. КОРИJ')'8lllfНІ робочоro просаау та 

будfllUIЦТВО 2-ro вводу 1'D30npoBo.цy ВllСОКОro ТИСк)' 400,0 18,8 325,0 50.0 
в ".БD08l1JИ 

ПРОCICI)'8DНIUl, KOPIII)'IIВlIHI робочого просаау та 

буДЇIІIНЦТ80 інжеНСРНl1Х "IСрСЖ ДllТJlчого містсчка 400.3 . 37,5 250.0 10.0 
по nPOl18li "Кіндсрдорф lнтсрнCWlШ" в м.БРОВIlРII 
КИївськаt обл. 

ПраCICI)'8IIНIIR та реконструкція дощовоt квнani3IIЦIЇ 1756,7 86.0 245.7 50.0 
па вул. Ммокиt8CloКІІ в ,.1. БроваРII. 

-.. . ....... !"RI.1IМ111П11 W • .. nІ 

будfвинцтвo цдміністративноro буДІІНК)' 3 

CJлaroycrpОDl приnсглоt тeplIТOPiТ та КУЛЬ'1'УРIID- 20894,0 29.0 14834.6 7283,6 

І 
IIIСІ'І8ІСО801О 311І010 ІІа 448 'Iicqь по вул. rarвpillll, 
'" ,. 

І -r -.. ..... !"".,Ui11II ... r , .. Ііі 

І I~НСТРукція шатрОВОro даху НВЦТМ в м. 650.0 21,5 510.0 510,0 
!.. 
І ПРIJCJCI')'IaIIIIІ, KOPIII)'llIllUUl робочоro npоCКl)' та L, 54.3 3038.8 3000.0 

6yдflllllЦТ8o КJI~ОВІІЩD по вул. Kyry.JOBII В ,.1 • 6645,2 . , 
&РО~И ... 
ПроexryвllllНЯ та 6удівшІЦТВО сквсру по вул. 946,2 89,4 100.0 40.0 
Гвraoiнa 15 в ,.1. Броваои 

Проеаування та РСКОllСТРУКЦія прилеглоt ТCPISТOPiТ 1685,3 0.0 1685.3 200.0 

"'-
lUU4їнб)'дишсу по вул. rarapiHII, IS в м. Sровари 

ПроexryвшlllR та pCКOllcтpyкцiJlllДldiH6YДIIHКY по 670.0 0,0 670,0 10.0 
~ вул. ГвraplHв. 15 в ... Бровари 

Проexry&lUlНЯ та реконструкція парку 4157,7 4,9 3953,2 110.0 
t--. "ППU03CDннll" 8 м. Боовао .. 

ПРОexryвDfIНl та 6удівНIIЦТВО ГРО,.IМСЬКОro 'l)'lШС'І')' 494,2 10.1 444,2 465.0 

t-- в парку "ПриозерНІІІІ" 

П~ та реконструкція парку ім. 5222,5 1.0 5172,5 10.0 
r--. ~свчеико" в м. Боовапи 

Проexry&lUlня та РСКОllСТРУКЦія ГPOM~C.КOro 450.0 0,0 450.0 100.0 
t-- "' в парку "Перемоra" 

~ ПРOCInyвIlllНl та PCКOllcтpyкцbl nлlШllllЬНОro 23371,0 19,3 18871.0 6100.0 

r----- бaceJIнy "Кynвва" по вул. ШСВЧСІІКІІ, 1 О 8 ,.1. БроваРl1 

ПроеаувDfll1R та рсконструкція nлавllJlldlОro 310.0 0.0 310,0 310,0 

'-- 6accllIY 11 ЛІдср" 8 м.Бровар .. 

УТ.Ч.llа 

поraшСIІІUl 

3Dборroва-

ності,що 
yrвoРlшася 

ІІа ПОЧаток 

роК)' 

ТlIC.roll. 

7 



_r-- . 
ПрОelа1~IІІIR та РСКОIIСТР)'ICIUIIШIIIIIUILIІОro 
_11)' "ВOnlllа" 8 ~I. Бровари 390,0 0,0 390,0 390,0 -прОСХ11D8I11IR та pCКOllcтpyкцba cnopns8HOro 
.. аІІдаІIIJIІІСУ по ІІ)'JI. КОРOJlClIКО 8 ~I. БроваРl1 2500,0 0,8 2480,0 500,0 -npoclC11llllllIR та peКOllcтpyкцiR MIU"iC'11'ULIIOi 
І)'ЛНW раІІОИllОro значеlllll В М. БроваРl1 (8Уn. 423І,4 47,3 223І,4 2231,4 SosirJU1DlIII.1 - ПрCJClC11ВDl"IR та peКOllcrpyкqiR ,,'IU"ic:rpaniolloi 
І)'ЛІІW paIIOIIIIOro 311аЧСІІІІІ (ВУJI. Оnімпіnська) 8 ",. 4І94,8 12,1 3688,8 1500,0 
&роваРII Кllівськоі оБJIасті - ПроСlП)'IIDНll1 та реконструкція 
Ill)'ІРІШllLокввpтanLIІОro проїзду (8Уn. 

ManOIClITBCloкa) В М. БроваРІ' КI,і8СЬКОЇ оБJI. 
2192,8 31,7 1496,8 550,0 

- ПроСIП)'ІІDlIНІ та реКОНСІрукцін 8уnsщі ШС8чеllка 8 
М. &uoваРІI КlIЇВСIoКОЇ оБJI. 550,0 9,1 500,0 50,0 - ПРОCICI)'DDIІІІЯ та реконcrpукція DDтомобіnLllоі 
aoponl3III'IUILlloro КОРШ:'І'УВl1lIllR (вул. 2995,! 83,3 500,0 500,0 
грушсвськоro) 8 ~I. Бровари 

ПРОСкr)'IIIIIIlIR та рсконcrpукція пішохідllОГО 
5000,0 0,0 5000,0 500,0 б)'JlIoD8РУ В paDOlli 34-ro мікрораАону 8 М. Бровар .. 

ПроеJCТYDDlll1R та РСКОНСІрукцін MlU"icrpanIoIIOЇ 
II)'JIIIW3lll'llJlIоио",іCloКОro знаЧСllИЯ (8УЛ. Київська) 8 

42460,8 6,3 39780,8 7990,0 
М. БроваРl1 (І етап: 8ід об'іздної дороги до раЯОlry 
Ро3IIШка) 

ПРОСК'І)'ІІІІНІIR реконСІрУКЦії Maric:rpanLHoi вуnsщі 
3llПUllоНО"lіськоro значсння (вул. Київська) в М. 1000,0 0,0 1000,0 500,0 
Броваpll (11 етап від раЯОИУ РО38иnка до вуn. 
ДрагоМDIIОва, проектуванНJI) 

ПРОCК1)'DDIIIIR та будівннцтво шкonн-сQДКl1 К!1 ІІа 

'l'CpllТOPiї ЗОСШ N!I,I-111 ступсні8 по вул. Київсloкв, І600,О 0,0 І600,О 600,0 
153 в М. Броварн 
ПроеауванНl та будіВIІИЦТВО школи І c:тynellR 

. 
(мonодшої wкonи) на тepllТOPiї ЗОШ К92 по вул. 800,0 0,0 800,0 100,0 

Eнreпloсв, 3 В ~I. БроваРl1 

ПроеаувDIIНl та peкoHCIpYКЦЇJI гі",назії і"l. 864,4 7,5 800,0 800,0 
ОJlіnWrкa по вул. КРВСО8СЬКОГО, З-а в ,,1. Бровари 
ПроеауванllR та реконструкцil ДllТJlчої ШКОЛІ' 

"ИСІ'еЦТІІ по вул. Незanежності,J2-б 3 БJlaroУСТРОDf 357,3 16,0 ЗОО,О ЗОО,О 

nPНJIеглої території та шаТР08И'" дахом в "І. 
Бро~и 

ПРDeК'I)'8IUIIIR тв реконструкція вул .. OcтpOВCLКOГo 1044,6 91,9 85,0 45,0 
8 м.БрОваРII 
ПРDel1yllDIIНl тв будівНІ'QТ80 водопроDOAY по вул.. 100,0 0,0 100,0 100,0 
LCipкa в м.БРО8ари 

ПРDeК'11ВDННІ тв буді811ИЦТВО raзoпроведеШIR 
церкви св. Anоcтonа Іоанна Боrocnова YкpDЇJICIoKOЇ 228,7 0,0 228,7 228,7 
ПРВВОCn88НОЇ Церкви по 11)'.11. ЧерНJIXЇВCLКОro в 
"'&роваРII . 
ПРОCIa'y8DIIНl і будіВНIЩТ80 СТ8Іщіі ШВИдКоі 

. 
200,0 0,0 200,0 10,0 

AOnoмom иа територіТ БроваРCLкоі центрanьиоі 

- nіl8рні по вул. Ше8ченка,14 

IlpoeayвDН1ll та peкollcrpyкцba rocподарчо- 5906,0 0,0 5906,0 2500,0 
ПИТНого водопроводу по вул. ЮlівСLка В ~I. Бровари -
ПРОCX'l1DDlIНl та реКОIIс:трукцЬа ПРI,мiщeJIL 2744,0 0,0 2744,0 150,0 
вtnclolOMDТy ПІД офІсні ПplwіщенНJI по вул. 

- IjJyшевса.коro 8 м.БDовари 

ПРОCX'l1DDlUIR та реконструкцЬа nUlКУ roJI08Horo 298,0 0,0 298,0 270,0 

_ІЩУ lWIінбудинку по вул.Гагарін" 15 8 "1.Бровари ... 



.. 
~r--
І 

і 
)'nplUllllllR _п'.nоаD-камуIIIulыlro roenoAapnaa 

24433,4 4.2 
DCIoora, в Т .... по OO'CIC11IS: 23418,6 IІі086,5 

~ 13479,4 1,9 13228,2 5896,1 ПроrpllМВ nepcn~IBlloro Р03ВИТКУ 

1'CIUIОПОCnЧВlІІІІ MlcrD та ВПРОIIQДЖC.lна 
ellсрroз6еріl"llOЧIIХ ТCXIIOJIorin по кл 0,0 

~ "ІіJJОDDрИn:МООІlсрroмережа" .. а 2008 рік 12000 12000,0 5000,0 ::.-- liyдlВНHЦТlO .lancrpIUlIo .. oгo ВОДОПРОDО.ц)' по вул. 
CnlPcnpoTЦIon' Р0311 

17,0 
JIIОIСССІI~г,ЧСР"llшевСЬКого,ПаПDtlі'lа 1479,4 1228,2 896,1 - ІНВecтllціПні проеml 150122 2654,009 0,0 1890,431 1890,431 

"'0' 
DCIoora, в Т .... по 06'ЕІП'ІІХ: 8300 0,0 8300,0 8300,0 1-
ПОПОlllе"11І C1'D'IY'I110ro фо.t.цy "Служба 3І1МОВНIІКВ" 3800 0,0 

3800,0 3800Л - попов"еllНl C1'D'IY'I110fO фонду КП 
"ІіI'ОDDРllteМОС.lсргомерсжв" 4500 0,0 

4500,0 4500,0 -
50101 BIIudn КУnЬ1)'РII &роварськоі ".Іськоі рад'l 630 71,4 180,0 180,0 - 6удіDlІІІЦ1'ВО іllШІІХ СПОРУД (БудіВfIIЩТDО паМ'RТtIIIКВ 

IrcpOl" ЧОРllобllЛR по ВУJl.ЧериRXОВСЬХОГО, 118) 580 77,6 
130,0 130,0 

6УДЇDІІІЩl1l0 пвм'JlТНого знаку жертвам rDJIDДO.fOPY 
0,0 В )'храІ'1І1 1932-1 933 років 50 50,0 50,0 

50324 ФlвanеО81 упрамlНllR &роварськоі lІ.іськоі рад" 45659.& 85 6849 5000 , 6удlвШIQ'І1ІО ПОJlіlCJlіиіаси в місті Бровври (субвенціа 
обnacnо.ry бlОджe'l)' 118 ВИКО'ІВ"НR іllвестиціАищ( 
проехтІВ) 45659,8 85,0 6849,0 5000,0 

1040' ВllКООкам &роварс"коі ".Іс"коі р&Д1І 100 О 100 100 
ПоПОВКlНка cta1YПlоro фоR.цy комунanьного 
nJдпРІІЄМCТDa Броварської міської р;щи «(Ддоровчо-
рсв6'шitaцiRИIIR цеаnp» 100 100,0 100,0 

;0101 УпраВllbl1lR оевln. &роварс"коТ ".lе"коі радІ. 200 n 200 200 
Проl'pIWВ ПОЗDWКЇJШR. 2~o ~ І Ha..~ 200,0 200,0 
РАЗОМ 2~,fn ( 'W .. ~ 157077,0 Іі1519,431 

r.о~,~Ф~~ &ае С):) 

ct....!( ~ А, ~ ;а 
~_ .. Icr.кoro ....... --- ~~ .~ 14Ir r1 { LВ.Canmuo -

"-1- -. ~~ 90,,,, 11 \J 



Показвmm 

обcвriв міжБIОДЖет&ИХ трансфертів 

загалЬНII" 

l\liжбюджетві трансферm фонд 

СубвевцїїБроварському районному бюджету 140,0 

Субвевціи ва yrpимaввJI об'єктів спільвого КОрИctyВВННJI чи 

2.50323 піквідацію вегативних наслідків дЬшьності об'єктів спільного 

кориcryвавви 140 

Субвевцlи обласному бlОДЖету 124,898 

2.5032.4 
СубвеВЦЇJI іншим бюджетам на викон8IIВJI інвестиційних проектів 124,898 

Су6вевцїв дер:асаввому 610ДЖету ~'lKD~ 175,0 

2.50344 
СубвеВЦЇJIЗ місцевого бюджету державному бю -'-1/ ••. t!,а"ltJQ)ш + 
програм соціально-економічовro та культурного J.. O~ .~.~ ~175,0 
всього a:~1 I~ IJ 'ІІІ I'~ ... _39,9 

Виконуючий обов'JI3IСИ міського ГОЛОВИ - секретар ради 

- ~FI1/ ІІ Ь 
OJ. J. : ,'" Ф 
~o r-'I .q, 
~~~OO 

-' ~t~~~~-
І . 
.; 

ДодатокS 

да рішенНJI міська! paдll 
Biдolo.t:);'.QP N! ~-~....ar 

спеціалЬНII" 

фонд раЗОl\1 

140,0 

140,0 

5000 5124,9 

5000 5124,9 

190,0 365,0 

190 365,0 
5190,0 5629,9 

І.Б.Сапожко 



;ї.:.«'"H~~~~ -eJ:Г --

epemк державних та реnоиа.ш.них програм по МІсту jроваDИ ва пі Б 2008 • ~1X 

І І 
, 1f1lD8 nШ08НОIV ро3поpцrпrкa 

КФК КВК хоШ'І'Їа 31U"8J11oHHR сЬонд СпеціlUlьн .. n сЬонд Р830М . . . 
нaRмСІIУ8DИIUI OPOI1J8МlI сума нвJblСнyвaJl1UI проrpu.IИ сума 

·.006 Внканкам міськаі paдll 
о 

1281,8 о· 

О 1281,8 
ПРОl1Jвма "ДсnyraтсьКИn фОIIД" 42 42 

Інші видатки 
ПРОl1'вма ВlД3начснlUI ДС:РЖВВНІІХ та 

профс:сiRних cВRТ, ювїnc:JIНIІХ даТ, 

250404 3ВDXОЧСНIUI за звcnyrн перед I1JОМQДОЮ 165 165 
ПРОl1J8Ма за6езПС:ЧСНIUI дЬшьностї 

Броварської спinки Bm:puiB віПни а 
фінввсова niJtrplUtоса I1JDМВДСЬКИХ Афraніcrвні 2006-2008 р. 25 25 

- о,raнізаціА iнвaniдiB і Bm:puiB ПРОl1'вма за6езпс:чснlUI Броварської 
о,raнїзDЦ1Ї Bm:paнiB віПНI! і праці тв 

.091209 ЗброlblllX CИJlllа 2003-2008 рр. 28 28 
ПРОI1'u.!а дЬшьноcn тв фінвнсової 
niJtrpИМІСИ Броварської редакції 
міськраЯоиноro pauPoMoвnCJIIUI 312 312 
ПРОIl'8МадUш.IIОСТЇ, фінDНСОВОЇ пiд-rpимки 

Тcnс:ба"lCJIIUI і радіОМОВnСНIUI та інфо,r.ауваиlIRI1JDМадськocri ЩОДО 
дUuп.НОCn opraнїв міСЦСВОIV 

C8МOBPaдyllllllНll через КoмyJlВnЬHc 

niдnРИОlcrвo Бровapct.кої міської PDJUI 
120100 "ТCnCC'l')'дїR"НВШС r.licтo" 360 360 

Проrpu.IDдЬшьноCn тв фы�совоїї 

Періодичні ВидaнllR (ra3CТН тв пiд-rpИ.11СИ pcwucцii raзсти "Броварська 
120201 IЖУРНВnИ) пвнорвма" 329,9 329,9 
250404 Інші видатки П~ll'вма "з JUобов'ю до PЇДIloro міста" 19,9 19,9 

.020 УпрвuіИИ800Їnl , 43,8 648,6 691,4 
Ц'uu.oві фонди, yrIIopcHi Opraн8МI! 
Micцc:вoro С8МоврадуваиlUl і Міська проrpaма :шбезпс:чсн", 
місцС8lUtш о,l'8llВМІІ виконачої ПOlCСІСІIОЇ безПCJCII 8 r.1.БроааРII на 

240900 впади період ДО 2010 року 460 460 
ЦЇnЬOBI ФОНдlI, yrIIopclll о,raн8Ми о 

, .Iicцcвoro cu.IOBpaдyIIDНlIR і 
міСЦС81Ut111 0,1'81І"111 ВllКОначої ПРОIl'ВМD "Обдарованіcn." 

240900 ВnaдlI 188,6 
250404 Інші ВIIдІПКІI 11,9 

Bcьol'D по npOl1lU1i 11,9 188,6 200,5 

250404 lиші ВIIдІПКІI ПРОllJlWа "З любовІІа до pїДlloro міста" 31,9 31,9 



-~ l"o~"7·'-~JJ1/::--';;;:;"""';' ;.,;. ... і;; ..;_ .... -;,.r;.f' 0- .0 

_O_'~ .. ,. - ,- ..:I.JA. - \ \ '.2.",,0'& \ ' .МО .. __ ... ". . о о 2,В.2' 48 

.0"0021 /'НШі •• uпmar на охорону 3дOPO.~ 
, 

\ 
'о 50 

Інші .'fДllПОf на соціanьmrR 
.090412 . 311XJfcr HIICCIICНRJI 1313.2 . 1313.2 

mпьnr, ща HaдIU01'IoCII НIІССІІСНIDO Міська npаrpaма caqianьHal'O:JDXIfCnY 

(крім ветеранів ВВВ і npвцi, пснсіонерів, інвlUlідів та caцїanьHa-

віnської Cll)lZ6и. oprвнiB Не3DXНЩСНIIХ Верств НDCc:JIСНIIJI на 2006-

внутрішніх справ та rpoМIШRН. ві 2 009раlClІ 

ПОClpurдIUIIl внacnідок 
Чорна6ит.ської К1L1ВCtpафн) на 
оlШ111)' 1IDIТJIOВO-КOМYНlUlЬHIIX 

.091207 поcшyr і ПDНDOДНоl'O 1'83}' 400,5 400,5 
Ba.ara па npal1l8Mt 1763,7 1763,7 

Праrpвма па відшко.цувlUlНJO 8итрат за 

КaмncнcaцiAHi 81UШ1ПИ на 6СЗКОШ'l'08ИС: перс:вe3CНIIJI 6е3 обмежснь 

пw.t'08иR npаі3д lUI1OМо6'шь1lНМ ПW.1'О8НХ КIL1Cl'OpiII НВСc:JICНIIJI м. Бровари 

транспортам Oкpc:мнr.1 КIL1CrDPЇDI П8СІЖНрськнм автоr.lо6'ШЬНlIМ транспортом 

170102 IrooMIUН зanшьиоl'O КОРПСІУВВНIIJI на 2008 рік 928 928 
Праrpвмн пiдrpнr.IКН підприємства "Центр 

caцiвnы1а-трудової,' профc:cillної та медико-
caцianьHoї реа6'ші1'В1U1 інвaпiдlв, дітсІІ-
іН81U1їді8 та мonодих iH8uiдiв" 

Броварськоl'O мicькoro 1'О8вриcrва іlІ81U1їдів 

з ypacC:IIUМ опориа-руховоl'O аарв1)' 

250404 lН1DЇ 8нд1mCИ "ПрвrнСНIIJI" 80 80 

250404 Інші 811Д1П1СИ Про.,...а пiдrpнмки Бровврської 140 140 
- lUnьовіфОНДИ,утворс:иіорraнами міськраІІоннаї орraнізвціі-1'Оввриcrва 

Micцcвoro c:aм08PIдYВUIIUl і Червонаro Xpc:cta Украіни 
місцс:вими oprвнвми 8ИКОІІВВЧОЇ 

240900 8Jl1UUI 48 48 
Bc.ara па nparpaali 140 48 188 

Проrpвма пonіnшс:иlUl C'ПUI)' 6С13ПС:IСІI, 
250404 IНlDi 811Д1П1СИ riПClllІ праці і вир06IIИЧОro сс:редовиша 17.5 17,5 

оо : 
.060 BIдAin у спр_авах сім'і'ПІ маподі 1440,3 О 1440,3 

Проrpar.1И і 3IIXCWI центрів 
соці8JПoНl1Х cnyж6 дu cir.I'i. дітсА 

.091102 тамonоді 32 32 



/.091107 
~Cbи/_".'п~ .. '_. ~. . - 41J»i , , \ ",,. 0_,1. "'Cn_ І ,. М' ..... про,.,...,.. ...... с ......... "_'_ 41. . .,.а 

І І 
С ... .fAD 2010 ро." , , 

311xcuu. по pcanbвцJJ"рenа ....... пос 
пparpw .iдna ... 1U9' '111 

.091101 CJЦOpoвneIOar дlтeJI 54 54 
Bca.oro по проrp"'ll . 127,8 . 127,8 • 

Заходи по реашї3DЦ1Ї рcriонапьних 
Міська проrpaма відпочинку та . оздорoвnснН8 дi'l'd на період 2008-2012 

проrpaм відпочинку ТD 
років 

.091108 I03ПODОВneнНR ді'l'd 839,1 839,1 

Інші ВИДІПІСИ ІІа соціlUlltllИA 

.090412 звхист ивcellСНН8 24 24 
Соцiвnьиі проrpar.1И і ЗВXOДlI Міська проrpaма з ПИТDlПo роботи з 

державних opraнiB у справах обдароВВПОIО МОПOДДlO на 2006-2012 роки 
.091103 мопадІ 37 37 

BcItoro по проrpамі 61 61 
Міська проrpвма соціапьноl'O ЗDXИС'І)' дітсЯ-

сиріт ТD дітсВ. акі ЗDmIШIШИCJI без 

lиші ВИДImCИ иа соціапьииR бm.ківськоl'O пiкnyвaJlН8 на 2005-2008 
.090412 3DXИст ивcc:nенllJl ООХИ 145 145 

Проrpвми і заходи центрів 
соціапьних cnyжб ДJUI сім'ї. дітсЯ 

.091102 ТDмonaдi 
Мlcr.кa nporpaмa nїдтpимхи "'опаді на 2008 2' 2s 

Coцtam.Bi прorpllМи і :шходи 
дeplШ8НИХ opraнiB у справах 

2010рохи 

.091103 мопаді 92,4 92,4 
BcItora по nporpaMi 117,4 117,4 

. Міська nporpaмa 38ПобіraнН8 ДJmI'IіЯ 
Coцiam.Bi проrpами і 311ХОДИ безnpИ'l)'nЬnOСТЇ і БC3дDrJUlдВОсті ва 2006-

~091107 "--·них opraнiB у cnpавах сім'ї 2010Рохи 150 150 
.062 CnУ8&а у справа дітеВ 50 О 50 

Проrpвма звпоб"U'IIIНJI ДИТJlЧіЯ 

Інші проrpaми соціlUUoВОI'O безПРИ'l)'nЬІІОcтl і 6C3дDrJUlдllocтi на 2006-
.090802 3DXИcry исповнопіmїх 201000КН 50 50 

УправnіВllВ "ПЛаВО-

.080 кОмунальноra raсподарcrва 13150 17338,557 30488,557 
Інші ВlfДa11СИ на соцівnьниЯ 

.090412 38ХІIСТ HВCCnCHIIJI Міська проrpaма coцianьHOI'O 38ХІIС'І)' 50 
Ц1nЬOBi ФОНДІІ, )'t8opcHi оpnwамИ ПСllсіонерів, blВВniдiв '111 coцiвnыо-

місцевоl'O CDМOBPUYВ8l1Н8 і НС3ІІХІІІЦelIИХ Bepcrв IlacenCIII18 ІІа 2006-
•• ісцевиМІ' opraнВМI. ВIIIСОIIUЧОЇ 2009РОІСІІ 

240900 DIЩДИ 350 
Bcьora по nporpaмi 50 350 400 

100203 Snш u.7 ..... іЯ міста 11100 11100 
КвnmшьииЯ ремонт житлового 

100102 IсЬОl1АУ місцевих opraнiB Вnlдll 2000 2000 



1,70703 
~:ЦIlIIDQ'-~'-POflIr IMf_~~"Ma"''''lDpa:lD'nКY .. 

noa~"1X Ь CfYAfDIIIIQnlOМ. .,- , 
2486.6' 

pelCDll1pYlClllaa. pcмo,nvм ... oliacria .,ITJIOao-камуаlu ... оro 
УтРІІМIІНІIІІМ IIJIТOАlо6in.шlХ .IIOPir rocпадаpcmш 2486.6 
Ці&о81 фокди. ynoperd орПIIIIWJI 
мїсцеаоro awo8pIf.Ц)'IIIIНD ї . мfсцеаJWИ орl1lНDМи 8ИXDиааlfОЇ • . . 

240900 вnaди 8500 8500 

150101 Квnї'rlUuoИі JlJШUCИU 896.1 
Bca.ora по ПРОI1J_1 13100 11882,7 24982,7 

ПРОJ1ШМа псpcnекти8ИОro розвитху 

ТCПJIопостачвнlUl міста та 
8Пр08llд2КСIIIUI CJlсрroзбсріnuoчих 

ТCЮfOJlО"Я ПО кп 
"Броваритcnлосис:рroмс:рска" на 2008 

150101 Квniтanьнi JlJШUСНIUI Ірік 5000 5000 

Охорона 111 p8ЦЇOIl8JlЬНC Проrpaма охороии JI88КOJ1НШНЬОro 

240601 8Н1tOPHCТ8IUUI нхресурсів приро.дноro сс:рсщовища 105,857 105,857 
. .110 Вluln КУЛЬ'ІУІІІІ 445,9 180 625,9 

Фinaрмоніі.му3нчні КOJIИJm,вн і ПРОl1Jвма npDвсдснlUI KYJlb1YPHO-Масових 
внсам6JIі 111 інші мнстецькі 3ІХОДt. М. Броtварн на 2007-2008 

110103 38ICJIIдИ 1113ВХОдН .DOКН('rНСо11)и.) 406 406 

фiJIармОНП,му3НЧНі IШJIСІС'І1'''' і Проrpaма розвитку мlжнароднoro 

aиcu.,6Jli та інші мнстецькі співро6tnn,Ц'І'8& м.БРОВDpн ІІа 2007-2012 
110103 38КJI1дН 11138ХОДН IроlO' 20 20 

. Проrpawа ро3811'11С)' рскрсвцП дозві.пм 

150101 КaniТВnЬHi BкnaдCННII м.БроваРII нп 2007-2012 POКlI 180 180 

250404 Інші Bндa'tICН ПDDl1JIWа ІІЗ moбов'ю ДО piднoro .,іств" 19,9 19,9 
. ВЇUiJI S фЬ .... иоі КУЛЬ'l7P11 'ID 

150 споР1У 1385.' О 1385,9 
ПРОВСДСНІ .. НUЧDJIЬно- ПРОl1JВМа рО3В11'І1С)' фЬичноі КУJlЬ".,11 і 

130102 anЬННХ sборі8 і S.'IU'IIIUO спот на 2007 - 2011 POКlI в м.БРОDари 376 376 
ПРОВСДClIIUI ІІUЧВJIЬНО-

трCП)'8IIJIЬННХ зборів і I.IDl'DНЬ (акі 
npDBo.un.cal1JOMU CItlOlMl1 
орraнЬаціами ФЬКУJl.""IID- ПроrpDма рО3.11'І1С)' ЧOJlОDіlfОro ПlllД6олу в 

130201 СПОрТІlВllОЇ спрамо.DНОСІі) м.IiРО.1ІР11 на 2007-20 11 POКlI 990 990 
250404 Інщі .lfД8ТICI'" Проrpaма "З mo60В'ІО ДО pUuloro .Ііств" 19.9 19.' 

УПР8вліllна м'ста&'Д)'ІІ8"1" 1'8 

190 8РХЇПІСІ)'РІІ " 300 О 300 
Проrpar.18 рО3робlCll містобудівної 

250404 Інші .ИДІ1ТІСІI ДOIМIC.IТIIЦIЇ • 1\1.lipo.a~H 300 300 



(_ . ., 
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І І ПроrpВМIa ПО &yдl.llllarny ТIL , 

РСICOIІС:ТРУlСцІі II"CllepllllХ Мере8С 111І 

150101 Капї1'ВJrl,ні JIICIIUCНIUr 2008-2009 POICН 4827.9 482.7.9 

. . 
150101 Кanітвп,ні ВlCIJllденllJl ПРОI1J8МІІ по будівництву та 19458,6 19458,6 

Цim.oBi фонди. утворені opraвIМl1 PCКOllcтpyкцtї об'єктів coцiвm.HOro 

місцевоro CВМOВPIA)'II8IIIIJI і npизначсНIIJI на 2008-2009 роки 
місцевими oprвнaмн ВIIІСОНОВЧОЇ 

240900 lUIади 500 500 
Всьоro по проrpllмl 19958,6 19958,6 

БудіВНllЦТВО та PCKOHcтpy1CЦЇJr 

маП~ьнихвуnнць 

3III'8JI'HOMicLКOro признаЧСll1IJI НI1 2008· 
150101 КвпiтвпLиі ВlCIJIденllJl 2009 роки 13866,4 13866,4 

Міська npOf1JI1Ma ПО будівництву 1'11 

реконструкції зaranьиоосвітиїХ та 

дошкільних зaкnвдів 11112008 - 2009 
150101 КВПЇ'I'ВJIЬПЇ ВlCIJвденllJl роки 1800 1800 
. 221 . Фіll ... еа.е упраміп ... 175 О 190 365 

Проf1J1WIL npoфinmmcки 3ІІ0ЧННUОсті, 
змїЦНCIIIIJI npo8onopuacy. DXOроllИ ПР" і 
свобод f1JOмaдRH У м.Бровари на 2007-2009 
ІРОКИ 50 50 

. Проf1J1М& пiдroro8К11 та 8ИХО8D11НА 
захисників Баn.ківЩИlIИ, віАськово-фахової 

Cy68eнцЇJr 3 Mic:цeвoro бкwкeтy 
аріоmщU MOnOДЇ та ПРО8едeнIIJI Прl1З08У ІІа 

. 
дepJICDIIHOМY бкwкeтy иа 8ИКОНI .. 

c:rpoкo8)' віАськову~бу в м. БРО8аРl! 15 15 
250344 

nPOf1JВМ СОЦЇВnЬИo-elCOllомічонro 
ПРОf1JlМа профinlllmUClІ захвоРЮ88110сті 

та КYJI'1YPHOro розвитку репоні8 
И8CCllенllJl міста бровари ІІа BIPYCIIIIII 
n:патит А иа 2008 -2011 POКlI 50 50 
Проf1J8Ма дiJrn'Hocтi ,. фінансової 
niдtpllMКlI дepnвllOro npoфесШIID-
'І'еХІlіЧIIОro павЧВnЬ110ro 38ICIJIUI)' 

"Броваpcr.киlt професlltlllllt nlцеlt" у 2008 
році. 60 60 

ПРОI1'ar.11І :sa6сзпечСIII .. 'І'еХІlоmПIОЇ 1'11 

Пmкc:.JIОЇ БС3ПСКІI в м.БроваРII в 

M.~IDPII до 2010 РОКУ 190 190 



50 
iW,-------~----~===='-----~" 

250404 Інші вцда1'ІСІІ 40 
58858.057 80149.957 

Вихонуючиlt обов'пки міськоro roJIови - секретар ради 1.8.Cвnmккo 



СекретарlO ради 

Сапожко І.В. 

ПодаllllЯ 

Прошу Вашого ДОЗВОJJУ винести ІІа розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудсться 24.07.2008 року, проект рішеНІІЯ, за пропозицієlO виконавчого 
комітету : 

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

- Про відшкодування різниці між затвердженим тарифом на 
утримання житлових будинків та приБУДИIIКОВИХ територій та 
фактичними витратами по кп «Служба замовника». 

Начальник 
фінансового управJlіllllЯ 

~_.,,~:.lA.~e,e..~~ А.М.ЗеЛСlІська 

. ----.------------
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