
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до рішення -, 

Броварської міської ради від 14.01.2008 року N!! 616-32-05 
«Про бюджет міста на 2008 рік» та додатків 1,2,3,6. 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада . 

ВИРІшила: 

1. Внести наступні зміни до рішеННJI міської ради від 14.01.2008 року N!! 
616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 

рішеннями 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; 26.06.2008 N!! 783-38-05; від 25.07.2008 N!! 812-40-05; від 07.08.2008 
N!! 821-41-05; від 28.08.2008 N!! 854-42-05) : 

1.I.В пункті 1 цифру «241506,129» замінити на цифру «251006,129»; 
1.2.В пункті 1.2. цифру «73609,831» замінити на цифру «83109,831»; 

. 1.3.В пункті 2 цифру «265847,786» замінити на цифру «275347,786»; 
1.4.В пункті 2.2. цифру «83507,088» замінити на цифру «93007,088»; 
1.5. В пункті 8 цифру «75990,157» замінити на цифру «85490,157». 

Виконуючий обов' язки 
міського голови - секретар ради 

ради проводити 

І.В.Сапожко 
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Подання: 

начальник 

фінансового управління 
~~~~~;А.М.ЗелеНСЬkа 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

(""_ .. - . ... . : .... 7~ :::> 

- начальник юридичного відділу _______ ~.=.~_=::»:._ •• 

- начальник управлїННJI економіки ____ ~--..;;..-+-I--

- начIIJIыІих загальиоro відділу ~ 
~ ?-

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 

В.О. Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Сачеико 

Н.І.Гнатюк 

бюджету,фінансів та цін --::нР-Pl----- А.В.Булка 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, М. Бровари, вул. Гагарїиа.15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 
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ПРОПОЗИЦІЇ 
до ріWСllНЯ Броварської міської раДl1 від 04.09.2008 року 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року 

1 

Ng .616-3.2-05 «Про БІоджет міста на 2008 рію) та додатків 1,2,3,6. 
ВІДПОВІДНО ДО Законів України "Про Державний бюджет України на 

2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, ес Про 
місцеве самоврядування в Україні", частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних 

установ, виконком Броварської міської ради 
пропонує: 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити дохідну частину спеціального фонду бюджету міста 
,. на загальну суму 9500,0 ~c. грн., встановивши ії в розмірі 83109,831 тис. 

грн, в тому числі: 
1.1 по КФК 501100000 «Цільові фонди утворені Верховною радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади» на суму 9500,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 

міста на суму 9500,0 тис.грн., встановивши ії в розмірі 93007,088 тис. 

грн, в тому числі: . 
1.1. Управлінню праці та СОЦІального захисту населення 

Броварської міської ради: 
1.1.1 по КФК 240900 «Цільові фОНДИ, утворені органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на 
суму 9500,0 ТИС. грн.. ~ ~~ 
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ВИКОнуІочий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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І.В.Сапожко 
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