
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД .. . А кишськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішення І 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року Н!! 616-32-05 
«Про бюджет міста на 2008 рік» та додатків 1,2,3,5,6. 

Роз~ляну~ши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, ВІДПОВІДНО до П. 23 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве 

самоврядування В Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, на 
виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 
31.07.2008 Н!! 1063 , та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
с?ціал~но--економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 
ЦІН, МІська рада 

вирішила: 
1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 14.01.2008 року Н!! 
616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 21.02.2008 Н!!657-33-05; 28.02.2008 Н!! 660-34-
05; 27.03.2008 Н!!697-35-05; 24.04.2008 Н!! 727-36-05; від 29.05.2008 Н!! 760-
37-05; 26.06.2008 Н!! 783-38-05; від 25.07.2008 Н!! 812-40-05) : 

1.l.B пункті 1 цифру «241652,829» замінити на цифру «246013,629»; 
1.2.В пункті 1.2. цифру «73756,531» замінити на цифру «78117,331 »; 

. 1.3.В пункті 2 цифру «265994,486» замінити на цифру «270355,286»; 
1.4.В пункті 2.2. цифру «83653,788» замінити на цифру «88014,588». 
1.5. В пункті 8 цифру «80149,957» замінити на цифру «80346,657». 

2. Додатки 1,2,3,5,6 до рішення Броварської міської ради Bi~ 14.01.2008 Н!! 
616-32-05 <<Про бюджет міста на 2008 рію) з наступними ЗМІНами викласти 

в новій редакції (додають~я). .. . .. 
3. Фінансовому управлІННЮ БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради проводити 

фінансування видатків, згідно з ~аним' а 1~~:~ 
4. Це рішеННJl набирає ЧИННОСТІ з .и· 9 ПР~~:JI. 
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Подання: 
ВИКОНУJоча обов 'язки начальника -
заступник начальника-

__ ~~~-7':а---__ Т.О.СТОРОЖУК 

начальник бюджетного відділу 
фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов' юки 
начальника юридичного відділу -

Б.О. Андрєєв 

головний спеціаліст юридичного відділу_-+~'-"'=~'..fb&-:А.Б. Баба-Мірзоєва 

- начальник управління економіки - ___ ~~_l1....;rl__~--

ОО ~ - начальник загального IIIДЦUI}' z... 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 

Н.І.Саченко 

Н.І.Гнатюк 

бюджету, фінансів та цін ' 
---f1q,V--- А.В.Булка 

.. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, м. Бровари, вуn. Гагарїна, І 5. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

D 
.~----________ ~H~ ______ ~Г 

ІІа Н!!. _____ Від. _____ _ 

ПРОПОЗИЦІї 
до ріШСllНВ Броварської міської раДl1 від 07.08.2008 року 

Про Вllесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року 

Н!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" та додатків 1,2,3,5,6. 

1 

Відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України на 
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, "Про 
місцеве самоврядування в Україні", частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу У країни, розглянувши пропозиції бюджетних 

установ, виконком Броварської міської ради 
пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

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

1.1. Виконкому Броварської міської ради: 
1.1.1. по КФК 250102 «Резервний фонд» зменшити видатки на суму 

100,0 тис.грн.; 
1.1.2. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 100,0 

тис.грн.; 

1.1.3. по КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» збільшити 
видатки на суму 100,0 тис.грн. 

1.2. ФінаllСОВОМУ управліННIО Броварської міської ради встановити 
видатки по КФК 250380 «Інші субвенції» для потерпілих областей Західної 
України в сумі 100,0 тис.грн. 

1.3. Управліншо освіти Броварської міської ради: 
1.3.1. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» зменшити видатки 

на суму 100,0 тис.грн.; 
1.3.2. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми») збільшитИ видатки на суму 100,0 тис.грн. 



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

. 1. На виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації 
ВІД 31.07 .. 2008 N!! 1063 збільшити доходну частину по КФК 41036600 
«СубвеНЦІЯ з державного бюджету місцевим бlоджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуm з 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постач~ися населеННIО, яка виникла у зв'язку з невідповідніСТ10 фактичної 
ваРТОСТІ теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення 
т~рифам, що затверджувалися органами державної влади чи органами 
МІсцевого самоврядування» на суму 4360,8 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину БJоджету міста на суму 4360,8 
тис.грн., з них: 

1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 100601 «Погашення заборгованості минулих років з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуm з водопостачання та 
водовідведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з 
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами 
державної влади чи органами місцевого самоврядування » на суму 4360,8 
тис.грн. 

2. В межах загального обсягу бюджетних призначень спеціального 
фонду здійснити перерозподіл, а саме: 
~ 2.1. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради 
зменшити видатки по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на 

суму 96,7 тис.грн. 
\j/ 2.2. Управліншо житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради збільшити видатки по КФК 240900 <<Цільові фонди, утворені 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади» на суму 96,7 тис.грн. 

Виконуючий обов'язки І.В.Сапожко 

міського голови - секретар ради . 



Додаток І 

до рішення міської рад .. 
від D~ DI! ОР Н! ~JI·"I-D5'" 

ДОХОДІІ бlодже'l)' аl.БроваРllllа 2008 рік 
, 

НаііаlСllуваllllЯ доходів 
ТIIС.грН. 

Код 30галlollllП СпеціanlollllП фОllД Розоаl 
; ]riдllo і] бlОДЖСТІIОIО фОllД Розоаl ут.ч. 

клаСllфіка ціСIО бlО_ет 

РО3ВІІТКУ 

1 2 3 4 5 6 
100000 Податкові IlадходжеllllЯ 125631,898 2388 128019,898 

ПодаТК11 110 ДОХОДІІ, ПОДаТКl1 ІІа ПРllбуток, 
110000 подаТКl1 ІІа збіnЬWСІІІІЯ РllJIковоі вартості 101444,898 101444,898 
110100 Податок з доходів фіЗIІЧНIІХ осіб 101344,898 1 О 1344,898 . 
110200 Податок 110 ПРllбуток niдnpllEalCТВ 100 100 

Податок на прибугок підприємств і 

організацin, що належать до комунальної 

110202 власності 100 100 
120000 ПодаТК11 110 впаСІІість 2350 2350 . 

: Податок з власників транспортних засобів та 

120200 інших самохідних машин і механізмів О 2350 2350 
ЗБОРl1 за cneQianhlle ВІІКОІІОІІІІЯ прllрОДІІІІХ 

130000 ресурсів 10750 10750 
130500 Плата за землю 10750 10750 

140000 Bllyrpiwoi подаТКl1 110 TOBapl1 та ПОСЛУПІ 4852,4 38 4890,4 
140601 Податок на промисел 16 16 

• 
Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької дiНnЬHocтi, об'єднань 
громадян, асоціаціЯ, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

140603 статутів територівльних громад 110 110 

І 
140609 Плата за державну реєстрацію, крім плаТ.1 за 

державну реєстраціlО суб"єктів 
підприємницької діяльності 0,4 0,4 
Плата за торговиЯ патент на деякі ВІІДИ 

140700 підприємницької дiНnЬHOcтi 4726 38 4764 

160000 Illші подаТJCJI 8584,6 8584,6 

160100 Місцеві податки і зБОDИ 1284,2 1284,2 

160400 фіксоваНIІЙ сinьськогосподарськиЯ податок 0,4 0,4 
б" • Єдиний податок дnя су ЄКТІв мвлого 

160500 підприємництва 7300 7300 . 

200000 Веподаткві ІІDДXОДЖСІІІІЯ 2713 5992,9 О 8705,9 

211100 Надходження коштів від віДШКОдУвання 
втрат сільськогосподарського 

і лісогосподарського виробництва 800 800 
Частина прибудку (доходУ) господаРСЬКIІХ 
організацій, які нвлежать до КОМУНDJlЬНОЇ 
власності або у cтa1Yl'HIIX фондах ЯКlіХ є 

210103 частка комунDJIЬНОЇ власності 25 25 



~ Надходження від розміщеllНR в ycтallOBI1X 
баllків ТlІмчасово віЛЬНlIХ бюджетНІІХ коштів 

210400 2000 2000 І-- · AдllillicтpaTllBlli зБОР11 та платежі, ДОХОДІІ 
220000 від IIСКОllсрцїПllОГО та побі'IIIОГО прода_")' 473 473 

220900 Державне МIІТО 473 473 
~ 

210811 AдllillicтpaTllBlli ШТРОфl1 та іllші саlllсціі 200 200 ,.. 
Штрафllї eallKQii зо порушеllllR . 
ЗОКОllодавство про потеll'l}'ВОIIIIR, зо 

ПОРУШСІІІІR IIОрJ\I pcгynrOBOIIIIR обігу 

готіВКl1 то про ЗОСТОСУВОІIJIR реєстроторів 
рОЗрОХ)'IIКОВIIХ опероцііі у сфері торгівлі, 

210809 rpOIlaдCLKoro XOP'IYBOIIIIR то послуг 15 15 
240000 Іllші Ilсподаткові IlвдходжеllllЯ О О О 

"Грошові стнгненнн за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 

• 
навколишнього природного сереДОВllща 

внаслідок господарської та іншої 

240621 діяльності"; О О 

Відсотки за користуванНR позиками, нкі 

241106 надавалися з місцеВIІХ бюджетів 
240603 Інші надходежння О 

250000 Впаспі IIDДXоджеllllR бlоджетllJlХ ycтallOB 5192,9 5192,9 

Плата за послуги, що надаються 

250100 бюджетними установами 5192,9 5192,9 
Кошти, що отримуються бюджетними 
установами на виконання окремих доручень 

250202 та інвестиціЯних проектів 
300000 ДОХОДІІ від операцій 3 капіТОnОJ\I О 50339,2 50339,2 50339,2 

Надходження від відчуження маЯн&, яке 
належить Автономні Я Республіці Крим та · 
маЯн&, що знаходиться У комунальніЯ 

310300 власності 3139.2 3139.2 3139.2 
НвдходжеllllR від продажу зеlші і 

330000 IlеJ\lатерівлы�llхx aiCТllBiB 47200 47200 47200 
Надходження ВІД продажу земельних ДІЛЯНОК 

J 
несільськогосподарського ПРlізначення до 

розмежування земель державноі та 

330100 комунальної власності 47200 47200 47200 
500000 Цільові фОНДІІ 10850 10850 

IЗDlр за зворуднення наВКОЛlіШНЬОГО 

500800 природного середОВlіща 50 50 
Цільові фОНДІі утворені BepXOBHOIO PaдOIO 
Автономноі РеспубпіКlі КРІІМ. органами 
місцевого самоврядування та місцеВИМIІ . 

501100 органвмивиконавчоівnади 10800 10800 
РазОl1 доходів (без траllсфертів) 128344,898 69570,1 50339,2 197914,998 • 

ОфісiDпі траllсфеРТl1 (РОЗШІІФРОВУІОТЬСR 
39551,4 400000 за ВllДаllП ТрІІllСфСРтів та бlОДЖетїв) 8547,231 3190,4 48098,631 

410000 Від органів державного управління О О 

410100 Кошти, що нІДХОДИТЬ з інших бюджетів . 410200 Дотаціі О О 

410201 Дотаціі виріВНlовання, що одержуютьСЯ з 
О О ... 



~20б "Додаткоаа додаціа з державного БIОДЖе1)' 
бlОДжету Автономної РеспубпіКIІ КРІІМ та 
обпаСНllМ бlоджетам на зменшеНШI 
фаlC1'llЧНllХ ДllспропорціП між місцевш.щ 

БJОДЖет&МJI через нерівномірність мережі 
бlоджетНlIХ установ" . 

1"-410209 Інші дотації 
О О 

О О 
410210 Додаткова дотаціа з державного БIОДЖе1)' на 

забезпеченна Вllдатків на опла1}' праці 

працівників бюджетНІІХ установ у зв"JlЗКУ із 
підвltщеННJlМ розміру мінімальноі заробітноі 
ппаТIІ, запроваджеННJlМ 11 етапу ЄДІІНОЇ 
таРllфНОЇ сіТКIt, підвltщеННJlМ розмірів 
посадових окладів та додатковоі оплаТІ І за 
окремі ВItДIt педагогічноі діJlльності у 
співідношенні до таРllфНОЇ сіТКIІ, на Вllпла1}' 
СТIІпендin і допомоги УЧНJlМ та С1}'дентам 
навчальних закладів 

О О 

410213 Додаткова дотаціJl з державного бюдже1)' 
місцевим бюджетам для поетапного 

запроваджеННJI умов оплаТIІ праці . 
працівннків бюджетної сфеРIІ на основі 

Єдиної тарифноі сітки та забезпечеННJI 

видатків на оппа1}' праці О О 

410300 Субвенції, в тому Чlfспі: 39551,4 7247,231 1890,431 46798.631 
l~уовеНЦIЯ на утримання ОО'ЄКТІВ СПІЛЬНОГО 

КОРИС1}'ванна та чи піквідацію негативних 

наслідків діanьності об'єктів спільного 

410303 КОРИС1}'ванна І57 І57 

"Субвенція з державного бюдже1)' місцевим 
бюджетам на Вlшла1}' допомопt сіМ'JlМ з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тltмчасової 

410306 державної допомоги дітам"; 19845,4 19845,4 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бlОДЖетам на будівництво і придбання житла ~ 

віЯськовоспужбовцям та особам рядового і 
начальницькОГО складу, звільнеНltХ в запас 
або відставку за станом здоров'я, віком, 
вислугою років та У зв'язку із скороченням 

штатів, акі перебувають на квартирному 
обпіку за місцем проживання, чпенам сімеП з 
чиспа ЦItХ осіб. акі загинупи під час 
вltконання ними cnужБОВІІХ обов'азників, а 
також учасникам боЯових діП в Афганістані 

О 410307 ф. . tt О та воєнних КОН :ІІIКТlВ 

"Субвенціа з державного БIОДЖе1)' місцеВllМ 
бlОДЖетам на наданна піпьг та житповнх 

субсидіЯ населеннЮ на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
теппо-, водопостачання і водовідведенна, 
квартирної nnати, Вltвезення побутового 

15845,9 15845,9Г 410308 смітrя та рідких нечистот"; 



-
, 

"С б • у веНЦIЯ 3 державного бlОДЖету місцеВIІМ 
бlОДЖетам на надання пільг 3 послуг зв'язку 
та іНШІІХ передбачеНllХ законодавством пільг 
(кріАІ пільг на одержання ліків, 
зубопротезу~ання, опла1У eneJcrpoellepriї, 
ПРIIРОДНОГО І скрапленого газу на побyrові 

потреБІІ, твердого та рідкого піЧIfОГО 
побутового палllВ&, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведеНIfЯ, кваРТІІРНОЇ • 

плати, вивезення побyrового смі1їЯ та ріДКIІХ 
неЧIIСТОТ) та компенсацію за піЛЬГОВIІП 

410309 проїзд окремих категоріП громадЯII"; 1929,4 1929,4 
"Субвенція з державного бlоджету місцеВІІАІ 
бlоджетам на надання пільг та ЖІІТЛОВІІХ 

суБСlfдіП населенНlО на ПРllдбання твердого 
та рідкого пічного побyrового палива і 

410310 скрапленого газу"; 2,6 2,6 
Субвенція з державного бюджету місцевим 

бlОДЖетам на ведення та адміністрування 

410319 Державного реєстру Вllборців О О 

Субвенція з державного бlОДЖету місцеВІІМ 

бюджетам на Вllконання інвестиціRних 

проектів, спрямоваНIІХ на соціально-

економічниЯ розвиток регіонів, заходів з 
", 

попередження аваріА і запобігання 
техногенним катастрофам у ЖlfТЛОВО-

комунальному господарстві та на інших 
аваріRних об'єктах комунальної власності, в 

тому числі на ремонт і реконструкцію 

410322 теплових мереж і котелень О О 

410323 Субвенція з державного бlОДЖету місцевим 
бюджетам на здіЯснення внплат, внзначених 

Законом України "Про реструктуризацію 
заборгованості з виплат, передбачених 
ста1їеЮ 57 Закону України "Про освіту" 
педaroгічним, науково-педагогічним та 
іншим категоріям працівників навчальних 

закладів" 747,6 747,6 

410338 Субвенція з державного бюджету місцевим ; 

бюджетам на соціально-економіЧНIІЯ 
розвиток та на розвиток інфраструктурИ 

О регіонів О 

410343 пСубвенція З державного бlОДЖету місцеВIІМ 
бюджетам на фінансування ремонту 

J 
приміщень управлінь праці та соціального 
захисту виконавЧIІХ органів Мі~ЬКИХ (міст. • 
республіканського в АвтономНІЯ РеспуБЛІЦІ 
Крим і обласного значення) раЯонних У 
містах Києві і Севастополі та раЯонних у 
містах рад дnя здіЯснення заходів з 
Вlfконання спільного із Світовнм банком 
проекту "Вдосконалення систеМl1 соціальної 

100 
допомоги"; 



410з49'-----------г---т-------.----.,--__ 

Субвенціll з державного бюджету місцеВIІМ 
бlОджетам на заходи з енергозбережеННJI, у 
тому Чllcnі оснащеННJI інженеРНJlХ вводів 
багатоквартирних ЖlfТЛОВlfХ БУДJlнків 
засобами обліку СПОЖlfваННJI води і теплової 
енергії, ремонт і реконструкцію теПЛОВl'Х 
мереж та котелень, будівНlЩТВО газопроводів 
і газифікацію населеНlf" пунктів 

410373 СубвенціJlЗ державного бlоджету обласному 
бlОДЖету Київської області на проведення 

експеРllменту за ПРИНЦIlПОМ "Гроші ходять 

за дитиною" 

410363 СубвенціІІЗ державного бlОДЖету місцевим 
бlОДЖетам на фінансуваННJI у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 2005 року 
410370 Субвенція з державного бюджету місцеВIІМ 

бюджетам на проведення виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної РеспубліКIІ 

KPliM, місцевих рад та сіЛЬСЬКIlх, сеЛИЩИIlх, 
міських голів" 

410358 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бlоджетам на УТРlІмаННJI дітеR-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 

ДИТІІЧИХ будинках сімеАного ТІІПУ та 

ПРИЯОМНІІХ сім'ях 

410366 
Субвенціll з державного бюджету місце~им 
бюджетам на погашення заборгованОСТІ з 

різниці в тарифах на теплову енергію, 
ПОCnУГlі з водопостачання та 

водовідведення, що виробляnисJl, 
транспортувалися та постачanися 

населенню, яка виникла у зв'язку з. оо 
невідповідністю фактичної вартоСТІ теПЛОВО1 

енергії, послуг з водопостачанНIІ та 

водовідведеННIІ тарифам, що 
"ВЛВДІІ затверджувалися органаМl1 держаВНОI 

чи органами місцевого самоврядування 

Кошти, одержані із загanьиого фон~ 
бюджету до бюджету РОЗВltтку (cneU1anbHoro 

430100 фонду) 
РаЗОl\1 доходів 

Всього доходів 

ВПКОII)'lOЧIIR а6ав"аlCU Ilic.Kara raлаDII- секретар paдll 

1890,431 1890,431 1890,431 

860,2 860,2 

о о 

о о 

163,3 163,3 ' 

5256,8 

1300,0 1300 
53529,631 246013,629 
53529,631 246013,629 

1.в.Сапа..са 
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ДодатокS 

до рішення міської радll 

від 4t.N.'N2J"N-f'/-t:Jr 

ПокаЗНИКl1 

обсигів l\lіжбюджеТНIIХ трансфертів 

загаЛЬНII" спеціаЛЬНІІіі 

міжбюджетні трансфеРТlI фонд фО11Д раЗОJ\1 

Субвенції Броварському раііОНllОМУ бюджету 140.0 140.0 
Субвенцїи на yrpимaннJI об'єктів спільного користування чи 

250323 ліквідацію негативних наслідків дїИльноСТЇ об'єктів спільного 

користування 140 140.0 

Субвенціи облаСНОl\ty бюджету 124.898 5000 5124.9 

250324 
Субвенцїи іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 124.898 5000 5124.9 

Су6венціи державному бюджету 175.0 190.0 365.0 

Субвенцїи з місцевого бюджету державному бюджету на виконня 

250344 програм соціально-економічонro та культурного розвитку регіонів 175.0 190 365.0 

Субвенціи дли потерпілllХ областеіі Західноі YKpailll1 .~~~ ~100.0 0.0 100.0 
f'" :I.\o~. Cl/~.s 250380 Інші субвенції /J .1: "/. О і '\О. О 100.0 /1 tt. ,.. 'с:!"';-

всього 1/ r-~"~/ r;:-;. r---, ,\~J!I.~ 5190.0 5729.9 

~11I/l7~ ~ ir;~~J у. .g' 
ф \V..~. 

Виконуючий обов'язки міського голови - секретар ради о/. ~ JJY.z. ~ І.В.Сапожко 
"0, .у- ~ 
'~ 



- ..... ua ... u ... u ..... 
до plwe ..... MleL_T рад .. 
від t#O 4':. QP ,. .p~",-.,~ -~ 

п еРeJIlК державних та репонanЬНIiХ програм по МІСТУ Б іDоваDИ на 2008 . ОІК 

II83ВВ roЛОВllОro Р03ПОРJUlI ••• 1Са 
КФК КВК коштів 3aranьш,0 dlОIІЯ Спсціanьш.П dlОIІЯ Р830М 

l.вПмс.ryВВШIJI проrpDШ сумв III1ПМСlІуваШ.І ПРОI1JDШ сума 

.00& В __ КОIlКО"_ міс.коі раа __ 1381.8 О 1381.8 
ПроrpDIВ "ДCnyraтcЬKIIO dlOIIд" 42 42 

II.ші ВIIдІ1ТКIІ 
IПРОIlJВМВ ВI./13I1ВЧСIШІ дсрасВВIШХ та 

npофссіОIШХ свят, 10вілсОшІХ дат. 

250404 3ВОХОЧСІІІIJI за 3ВCnYПl псоед I1JОМ;ШОIО 165 165 
ПРОllJвма заБС3ПСЧСIІІIJI дїяnы�оаіi 

Броварської спілЮI ВСТСРl1llів віОlll1 В 

Фіlll1llСОВВ підтрll"ка rpoМ;ШСЬЮIХ АфrallіaaJlі 2006-2008 р. 25 25 
opraJli,aцiR іllВМідів і ВСТСРl1llів ПРОllJамв ,аБС3ПСЧСIІІIJI Броварської 

opraJli3BUiї ВСТСРl1llів BiOll1l і праці та 
.091209 3БРОЯІІИХ СІІЯ ІІВ 2003-2008 РР. 28 28 

ПРОllJD1В діuы�оmm та фіlll1llСОВОЇ 
пШтрIlМКIІ Броварської рсдакції 

t.lіськраПОIШОro р;шіомоanСIIIIJI 312 312 
. ПроrpDlа дїяnы�оm,' фіllDlIСОВОЇ пШтрIlМКИ 

ТcnебвчсїlllІ і р;шіоt.lоanСШIJI та іIIФорt.'УВDllllJIllJо .. ;шськоm ЩDдО 
діuы�оmm opraJliB місцсвоro 
aDlOBPIlд)'Bl1Ill1J1 ЧСрс3 коt.'уIшnы�сc 

пi.uПРIІDIСТВО Броварської t.liCIoKOЇ РІШІІ 

120100 "Тcnсстудіl"llашс міао" 460 460 
ПроrpDlа діuы�оаіi та фіlll1llСОВОЇ 

ПсріDJIIIЧllі BIIдDI.11JI (nUCТII та пШтрIlt.IКIІ редакції nUCТII "Броварська 

120201 lасуIШВJШ) ПDl'ОРIІ)IВ" 329.9 329.9 
250404 Illші ВIIдВТКІI ПроrpDlа "3 Лlобов'ю до РідІ'Оro t.licтв" 19.9 19.9 

.OZO )'npaanlll_ •• OC8Їn_ 43.8 '48.' "Z.4 
Цільові фОIIдI" yrвopclli ОРraJlDШ 
місцевоro Cl.\IОВРIlд)'ВDlПIJI і Міська ПрОrpDIВ заБС3ПСЧСIІІIJI 
t.lісцеВIlt.Ш 0PraJIIIМI. ВІІКОІІВВЧОЇ ПОЖСЖІІОЇ БС3ПСКII В ... БроваРII ІІа 

240900 anlШll IlcpiDд до 20 І О РО&..")' 460 460 
Цільові фОIIдI" утаоРСllі OPraJllI)1II 
t.licцeBOro aDlOBPIlд)'ВDlll1JI і 
t.lісцеВIlt.Ш 0PraJIDIII аllКОllВВЧОЇ ПроrpDIВ "ОбдароаDllіc:n." 

240'00 - anlШlІ 188.6 
250404 Illші illдВТКll І 11.9 

Bc.ora по nporpa"ll 11.' 188.6 ZOO.5 

250404 Illші ВIIдВТКII ПроrpDIВ "3 любов'ю до рідІlОro міста" 31.9 31.9 



І І 
/YnpalUliH". працІ ТD СОIQ8 ... С1У 1 , 

2.9".1. , .050 ... сМе ..... Z'Z9.% 48 

• 081002 1ІІІІІі IIUII1ТICIIIIB OXOPOIIY :шаров' • 50 50 
IllWі 81U18ТК11 ІІа соціanы�ІІпп 

.090412 3ІІХІIСІ' IlaccJlCIII18 1313.2 1313.2 

ПілЬ"I, що IlaдlllOТlo&:l IIaccJIІШlnO місыса nPО~lа couianLlloro 38.'111:'1)' 

(крі .. 8СТСРDllі8 ВВВ і праці, ПlшсіОllсріа, іllвапіАів та соціan"'IО-

віАської служБІ" ОРnUlів IIС3DXIІЩСШIХ верств IlaccncllIIl ІІа 2006-

ВI'YtPіШlnX Справ та rpOMlUPl1, ,кі 2009РОIСІI 

ПОc:тpaqaJU1 8HacniaOK 
ЧОРllо6ИnЬСLкоі ICIIt1ICТpОфll) ІІа 
ОМany ЖИТJlОВD-ICDМ)"18JUo1111Х 

.091207 nocnyr і nPl~DдlIOro I'В3У 400.5 -1005 

"ora по nporpaMi 1763.7 1763.1 

nporp_la по 8ЇДШКDJl)'ВDlIIІІО 81tтpaТ за 
КОІІ'ПСIІС:аціАllі IIIMm, ІІа 6с3КОШТD8ІIС ПСРС8СЗСlllf. 6C:J 06МСЖСІІЬ 
ninLroВld1 npoі:ш аатоll,ооJлыІІ''. nїJILroB11X кaтcropin IIІ1СCJlClIІ18 М. &роааРII 

тpDllcnoptQr.t OкpClolI"" кaтcropi'M ПllCllЖllрсЬкtw аатомобїJILIIІ'" ТРВlIСПОРТОМ 

170102 !rpO.'1Iд81f 3arDnLIIOro КОDJ,етуааШ18 ІІа 2008 рік 928 928 
Проrpsu.1ІІ пUnpI"'КIІ пi.llпрш:мcna "Цс.1Тр 
COцiВJILIIo-ТPYД080ї, npофссіRllоі та MC=ДIIKO-

соціanыІїї рса6'JЛiтDцtl illBaniдia, дiтcR-

illaaniai8 та MOJlOДIIX illввni.llia" 
Gpoaapcькoro AlicLКOro 1Овариства illBaniдiB 

3 УРІІ*СІП .. ' ОПОрllО-РУХОВОro anВpany 
250404 Illші ВIIдІ1ТІС1I "npUnICIfI18" 80 80 

250404 IІlші ВIIдІ1ТІС1' nporpar.aa пUrrpI"'IСІ' ІіРО8арськоі 140 140 
ЦiJIЬО8і ФОIUUI, утвореІІі ОРnUDШ MiCLкpaROllIIOї 0рnUIЬDЦll-ТО8арltcr8D 

Micцcвoro Cl.\fOlpIUtYIВl"18 і ЧСРВОIІОro Хреста Yкpaї1111 

міСЦСВI"1ІІ ОРnUlIDШ 81lКОIID8чоі 

240900 IIJIIUU' 48 48 
BCLoro по nplrpD .. 1 140 48 188 

Проrp_11 по",іIIШСШ18 cralty 6сзпсlCll, 
250404 1'lWі BIUIDТКII гіriош nDlUli і IlфобllllЧОro ССРС=ДОІІ'ШІ 17.5 11.5 

.0&0 Dіддш у справах сім'іта АІмоді 14.$0.3 О ..... 0.3 
Проrpar.all і 3IXDдI' ЦСll1'pіl 
соціanыІІх CJI)'JC6,дJ1' CЇIII'f, дітеА 

.09Н02 тalloJlOДi 32 32 



(091107 1 /соu;ал ... ,; "porpa."" і :Jа.,сш" 'м. -. 'W' , , 
",.а \ AI:P*II8f11L'IC орnu.іа у I:lІрааах І:і".т '1:"'"' IIPOrpa!"D ІІIJnp"".IС" сі", r ІІа lІІ:рісш 41.В 

Аа 20 І О ра .. ")' 

3ІХОД" ПО рcanізаuiі pcriOllanLIIIIX 
npOf1JIIM відПОЧllІІКУ та 

.091108 03ДOPOВnCIIIIJI дin:В 54 54 
Bc.orD па програ ••• 117.8 117.8 

ЗІХодlt по pcвnaaцїТ pcriOllanLllIIX 
Міська npof1JIIMa вinl10ЧІІІІКУ та 
03дорОВnСIIIIJI дітеВ 1111 псріод2008-2012 

npof1JIDI вUutочltllКУ та 
років 

.091108 03ДОРОВnСllllа дітеА 839.1 839.1 
l11ші ВIШІ1ТКІI ІІа сошanыІІАR 

.090412 3ІХltСТ lІaccnСlІІ1JI 24 24 
СоцїanІаllі npof1JDIII і ЗІХодlt Міська ПрОf1JIDIIІЗ nltтallL роБОТl1 з 

ДСржа8II11Х opl'DlliB У справІХ обдаРОВlUlОIО МОJlOJUUO 1111 2006-2012 РОКІІ 
.091103 "IОJlОДЇ 37 37 

BCloorD па ПРОГРІІ'ІЇ 61 61 
Міська npof1J8.\11I cOluanLlloro ЗІХШ:ТУ дітеА-
аlріт та дїтеА. акі зanllШІIJIІІCR бсз 

111ШЇ ВІШІ1ТКІІІ18 соцїanІаlІІlА бaтtoківськоro nilCJl)'ВВlllla 118 2005-2008 
.090412 3DX11СТ lІaccnСlша POКlI 145 І45 

ПРОf1JВМII Ї ЗІХодІl ЦClrтpiB 
COuillJlJ.llllX cnyжб дпа CiM'f, дітсВ 

.091102 тaMOJIOДЇ 
Міська nP0f1JD.\11I піДТIШМКlI МOJIоді 1111 2008-

25 25 
сошanы�іi npof1JIDIII і ЗІХодІl 
дcpallllllХ opl'DlliB У справах 

2010 POКlI 

.091103 MOJ1OДЇ 92.4 92.4 
Bc"orD па nporpllMi 117.4 117." 

Міська npOf1JIIMII ЗІІПобі1'Dl111JI даrтачіR 
соціanы�її npof1JDIII Ї ЗІХодl1 6СЗПРlnYJlЬ110СТЇ і 6С:ШОГJUUIllОСТЇ 1111 2006-

.091107 ДС:DЖВВІІІІХ OPl'DlliB У справах сі"l'і 2010 РОКІІ 150 І50 

.061 Служ&а у справах дітеіі 50 О 50 
ПРОf1JIDIІІ ЗІІП06іl'Dllllа даrтачіП 

Illші ПРОf1JDМ11 coцianLlloro 6сзпрlnyJlы�оcrіi • 6С:ШОГJUUlIIОСТЇ 11112006-
.090802 ЗІХIIС1'У IICnOllllOJlїТIlix 2010 РОКІІ 50 50 

Ynpa8JIillllR ЖІІТЛОВО-
.080 кa"YII8JI .. IIOrD rDcnoдap&:11la 13150 170135.157 30585.157 

Illші BlfДlIТКJl 1111 coqianfalIIlR 
.090412 ЗІХIICf IIIІСCnСIIIIJI Міська npof1JDIII coqianLlloro ЗІХІІ&:І)' 50 

ЦiJIьові фОIWl, yrDopclli Opl'DllIDIII nCllciOllepiB, illвaпiдiB та coqlanfallD-
"licЦCBoro CDIOBPUYBIUIIII і IIС3ІХIIЩСIIIIХ lІерств 111IC:&:JIClllla 1111 2006-
"lіСЦСIІII"1ІІ 0PrDIIIDIII ВllКОllавчої 2009 POКlI 

240900 anlUllІ 350 
Bc.orD па ПРОГРІІ". 50 350 400 

100203 6J1вroyc:miR Micrв 11100 11100 
КaniтaJlIallllR pcr.IOIIТ W1IТJlOBOro 

100102 IФОlfДУ aliC:QCBIIX OPl'DlliB ВnIUlII 2000 2000 ., ... 



І /S'UUlТfCfr ІІа "РО8С11С1"'. робіт , , ПО8'.3111111Х '3 6.)~'"""uraOM. Міська ПРОГРID'. yt'p"r.'III11'. та P0:JR'rncy 
pCI«J.rтpYKцiao, рОIО'П"ОМ та оБCln'і8 •• П"ЛОВО-l«Jму"anЬІІОro 

170703 IYl'PIIMallllRM автомобілLlІlІХ nopir roClloдapcтaa 2486.6 2486.6 
Цільоаі фО11д11. УТВОРСllі орrallа.ш 
Micllcвoro саМОВРllдYааШl1 і 
місцеВІІ.'" opraalIМII ВIІКОllввчоі 

240900 ВlUlдI' 8596.7 8596.7 
150101 Кani1'lUlLlli ВІШIAСШIR 896.1 

Bc.oro по програмі 13100 11979.4 25079.4 
Програма IICPCllcКТIIRIIOro розв,mcy 

ТСIІJlОllостачаШIR міста та 

ВПРОВllдЖСIІШI СllсрroзбсрігааОЧIІХ 

ТСХIІОJlогіА по КП 

"БроваРIIТC.mОСIlСРroмсрс-АС11" ІІа 2008 
150101 кanітапыli DІШІАСІІІIR рік 5000 5000 

ОХОРОllа 111 раціоllanыІc Програ.,в О~ОрОШ' IІDВКОЛlIUШLОro 

240601 ВIІІСОРllсraШl1 ПР!8родаЩХ pcgoPCiB IIPIlPOJIIIOro ССРСЛОВllwа 105 Н57 105.857 
110 ВiIUIШIC)'Л·..,РI' 445.9 180 625.9 

ФілВРМОllіі,М)'3I1Чllі IСОJlIІК11IВIІ і Прогрвмв проведСШIR KYJlL1)'PI�O-Масов,1Х 

111самблі 111 іllші мш:n:цысi заходів .1. БроіВВРIІ ІІВ 2007-2008 
110103 3ВКnIШIІ1113ахOДl' IpOICII(Тllc.J1)II.) 406 406 

ФіnаРМОIl1і,.I)'3I1Чllі ICOnCICТIIBII і Прогрвма р03ВIП"ку MbкllBPOДlloro 

lllta.lБJaі та illwi MIIC:n:ЦLKi спіDробіТШlЦтва м.БроааРIІ ІІВ 2007-2012 
110103 3DlШ1Ш1І та захОДIІ ІРОКІІ 20 20 

Прогрвма p03B'fТКY рскрсаціі дозвїЛЛ. 

150101 Кani1'llllLlli ВІШIACШIR " •• БроааРIІ.Ш 2007-2012 РОКІІ ІНО 180 

250404 Illші ВIIдІІТІСІІ ПРJmJа.lа "3 люБОВ'IО ДО pїДlloro міста" 19.9 19.9 
Вlддin 3 фыlllоіi IС)'Л • ..,рll ТІІ 

150 спор1)' 1385.9 О 1385.9 
- ПРОВедСШIІ IІввчanыІ- Прогрвма Р03ВIП"ку фыlllоіi КУЛЬ1)'Р" і 

130102 IтРСllУВanьшlХ зборlв і 3MDrallL CII0JJ!Y ІІВ 2007 - 20 II_РОКIІ В м.БроваРIІ 376 376 
ПРОIІСдСШIR lІuчanыІ--

трс"увanЬШIХ зборів і 3~laraalL (Ікі 
ПРОВOДllТЬСІГРОМIAСЬКIIМII 

орraalізnці_1ІІ Фі3КУJlЬ1УРIІD- Програ.IВ рО3В'П"ку ЧOnОDічоro raalдбопу в 

130201 CnОрТІlВllоі СnPІМОВІІIОcтl) .1.БроааРllllа 2007-2011 РОІШ 990 990 
130112 IlІші ВIIдІІТІСІI Прогрar.IВ "3 JlюБОВ'IО до pїДIIOro .Ііста" 19.9 19.9 

УпраміllН8 міста6)'Д)'ВВIIIIН ТІІ . 
190 apxin:anyplI 300 О 300 

Прогрar.lа розроБКIІ містоб)'діВllоі 

250404 t. . IlІші ВIIдllТКIІ ДОКУ"IСlrl1щіі в .1. "ЧВВРІІ 300 300 
І . ~ 



- ~u_иr _пП1l6."оra І - , , 
6yдl ..... QТII8 Вро_ра._і 

_. 
404D.9 , 191 A.їc._ipllд" О 40452..9 

Про."а.\lа 110 6уліВIШцmу та 

PCKOII~YKl&ii іlnКСllСРШIХ fo'cpC-Ас ІІа 

150101 кaniтanы�іi IкnадСIШІ 2008-2009 РОКІІ 4827.9 4827.9 

150101 кaniтanы�іi IкnaдCllIII 19458.6 19458.6 

ЦілЬОlі фОIUlll, УТВОРСllі ОРnUlІМl1 
Програма 110 будіlШllrrву та 

Micцeloro caMolplU1)'lВlll1I і 
PCKOII~YKllii об'сктіl cOllianLlloro 

місцеlll"lll ОРnUl .. Ш ІllКОllІІВчоі 
ПРllЗllаЧСlll1І ІІа 2008-2009 POI'" 

240900 ВnIUUI 500 500 

Всього ПО npol1JlI"Ii 19958.6 19958.6 
БуліRIШlrrnо та РСКОII~УlщіJl 

магі~anLIШХ ІУЛІЩL 

заnШLl,оміСhКОro ПРIt3llаЧСIIІІJl ІІа 1008-
150101 кaniтanы1ii IкnадСШIІ 2009 РОКІІ 13866.4 13866.4 

Міська програма 110 БУЛ'lШЩТВУ та 

PCKOIICТPYKllii заnШLlІоосвітl,і, та 

ДОШК'ЛhlШХ 'JlOOIanil ІІа :!О08 - 1009 
150101 КanітanІоllі IкnaдCI111I РОК" 1800 1800 

111 Ф11l811со_е УПРlІмllІlІА 175 О 190 365 

Програма npофілlllCТllКlI ЗJlОЧlllшос:ті. 

зміШIС11І1І ПРОВОllОРrшку, ОХОРОІШ ПрІІВ і 

Сlобод ГРОМIIдІI1І у "1.БРОlаРII ІІа 2007-2009 
OOКlI 50 50 

ПРОГР"ІD підготоlКl1 та IIIXOВВlIIII 
ЗWІCJlиКЇI БатьКЇІЩШlІІ, liRCLKOlo-фахОIОЇ 

СуБВСlщіl з Micцeвoro бloд*C'lY 
opiCllТDЦii молоді та ПРОІСД&ШІІІ ПРІІЗОІУ ІІа 

CТDOKOвY lіПс:ьковУ CJJYЖбy І "І. БроваРl1 15 15 
250344 

Дt:pЖВIIllОМУ бloд*C'lY ІІа IIIKOIIIII 
ПРОГР"ІІ профілаКnIКlI ЗIІХІОРIОDВIlос:ті 

прОгрDI с:оціanLIID-CКОllоміЧОllro 
IlаССІІСШIІ міста броваРl1 ІІІ lіРУСIШП 

та КУЛL'І)'рllОro PO'JIIIТIC)' pcriOllil 
ГСПDТIІТ А 118 2008 -2011 POКlI 50 50 
Програ.IDдіМLIІОС:ТЇ та фіllВlIСОlоі 

ПЇДТРІІМКІІ ДСржВІІllОro профсс:іПIIО-

ТСХllіЧllОro IІІІВчanLІІОro звкnадУ 

"БРОlаРСLКlIП профсс:іПШIП ліцсП" У 2008 
Іроці. 60 60 

ПРОГРDІD 'Jабc::JПСЧСIIIIІ ТСХllОГСШlоі та 

ПОЖСЖllоі БС3ПСКII І " •• БРОlаРII І 
"1.БроваРII до 20 І О рокУ 190 190 



І І .z.JD-' уп" • .,.,,, ..... _ ••• ".1 .... І - - _.- -- -- '1aIr- 90 '-1 

І І npOlpaм8 po:aUlrтxy IlllUIOro IІUIllРIІDIІІШIТІІІІ 
, О 

._, 
IJD .- \ 

D ІІІ_ &роваРIІ 50 
, 

50 \ 
ЛроrplWа зanylfСIІІІ. fllвc:cnщіП та 

noninlUCIIII. іllвсстшtіПIlОro міма'!)' R м. 
150404 Illші Вlшатиll БроваРl1 40 40 

Bc.oro 11391.9 58954.757 80346.657 

ВИКОНУЮЧІІП оБОВ'Я3КII міського гоnови - секретар ради I.В.Сапожко 



ВИКОНУІОЧОМУ обов' язки . 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ -
секретарlO ради 

Сапожко І.В. 

ПодаllllЯ 

Прошу Вашого ДОЗВОJJУ ВИllести на РОЗГЛЯД сесії Броварської міської 
ради, яка IJідБУJtСТIJСЯ 07.08.2008 року, проект рішеНІІЯ, за пропозиціЄJО виконавчого . 
КОМlте1·У: 

Ilро ІШСССІІІІЯ змін до рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 року Н!! 616-32-05 "Про бlOджет міС1'а ІІа 2008 рік 
"та Jtодитків 1,2,3,5. 

В.О.llаЧWIІJlІика 

ФіllаIlСОIJOI·О УllраlJJlіflJlЯ Т.О.С·горожук 

,О 
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