
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г .. ~po B~eCeHНJI змін до рішення І 
БроваРСЬКОl MICЬK~1 ради від 14.01.2008 року Н!! 616-32-05 

<<Про бюджет МІста на 2008 рію) та додатків 2,3,5,6. 

Роз~~ши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, ВІДПОВІДНО до п. 23 ст. 26 Закону Украіни <<Про місцеве 
самоврядування В Украіні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу Украіни, та 
врахов~чи 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 Н!! 
616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
рimеННJIМИ 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; від 07.08.2008 
Н!! 821-41-05; від 28.08.2008 N! 854-42-05; від 04.09.2008 Н!! 858-43-05). 
2. Додатки 2,3,5,6 до рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 N! 
616-32-05 «Про бюджет міста на 2008 рію) з наступними змінами викласти 
в новій редакції (додаються). . 
3. Дати згоду на передачу В 2008 році видатків з бюджету міста Бровари 
до обласного бюджету Київської облдержадміністрації, ПIJUIXОМ передачі 
міжбюджетного трансферту на виконання постанови КМУ від 9 квiТНJI 
2008 року N!! З95 <<Про затвердження ~орядку використання У 2008 році 
субвенції з державного бюджету . МІсцевим бю~етам на заходи. з 
енерroзбережеИВJI, У тому чисm оснащення . ІНЖенерних ВВОДІВ 
багатоквартирних житлових бу~ засобами. облІку спожив~ води 
і теплової енергії, ремонт 1 р~конструкцlЮ тепл~вих котелень, 
будівництво газОПРОВОДів і газифікацІЮ населе~ ~». 
4. Фінансовому управлінню Бров~~~а " КОl ради проводити 
фінансування видатків, згідно з ~ "Qw~ еИI;IJIМ·о" * 
5. Це рішення набирає чиннОСТІ з. ~ І . 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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ПоданНJI: 

начальник 

фінансового управліННJI ~"и~~:..е-с:;~А.М.Зеленська 

ПОГОДЖЕНо: 

- заступник міського голови в.о. Андрєєв 

, L? 

- начальник юридичного відділу _____ "_-_d___ І.Г.Лавер 

- начальник управління економіки ___ c& __ ~_~-I--__ 

~-~. 
- начальник загального відц· =і ~ 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 

Н.І.Саченко 

н.І.Гнатюк 

бюджету,фінансів та цін ----fLi+--- А.В.Булка 

000825 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р . .. 
АДА КИЇВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕт 
07400, м. Бровари вул r . 

, . агаРlиа,15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

,~~------____ ~H2 Г 

О 
иаN! . -_---1 - ____ ВІД 

------
• ПРОПОЗИІ(ІІ 

дО РІшення Броварськоі міськоі ради від 18.09.2008 року 
Про внесення змін до рішеВНJI 

о Бр~~арської міської ради від 14.01.2008 року 

1 

.N!B-' 616-~2-05 Про бюджет міста на 2008 рік" та додатків 2 3 5 6 
lДПОВlДНО дО 3о. ОНІ' У .. "П ' , , . . - ~ краІНИ ро Державний бюджет Украіни на 

2~08 РІК та про BHeceВНJI змІН до деяких законодавчих актів України "П 
МІсцеве самоврядуванНJI в YТl'naiнi" час...uuу ... S . 23 '. ро Б .... у ,а.п.u.-J. стаТТІ ,стат 78 
юджетного кодексу Украіни, розгmmyвши пропозиції бюджетних 

установ, ВИlCонхом Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКIl 

1. В межах загального обсJIГY бюджетних призначень загального 
фонду здійснити перерозподіл, а саме: 
. 1.1. Уnpавліиню житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради зменшити видатки по КФК 100203 <<Благоустрій міста» на 
суму 220,6 тис.грн.; 

1.2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради збільшити 
видатки по КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконаннв програм соціапьно-економічиого та культурного 
розвитку регіонів» (для передачі коштів головному управліввю житлово
комунального господарства і паливно-енергетичного КОМШІексу Київської 
обласної держаної адміністрації JП( співфіиансування з місцевого бюджету 
державному бюджету по загальнодер~авній програмі реформувaвиJI і 
розвитку житлово-комунального господарства за. напрямком 
«Модернізація систем теплозабезпечеННJI житлових будинкш») на суму 
220,6 тис.грн.; 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 
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Показвикв 

оБCJUiв мЬк6юдасетвп трансфертів 

заraJJЬИИЙ спеціaJJЬИПЙ 

мПкбюдsетві трансферти фонд фонд разОl1 

Cy6BeвцiiEI!oBqCЬKOМY раАоввому бюджету 140,0 140,0 
СубвевцїJI ва yrpим8ИВА об'єtniв спільвого користувaJUUI чи 

250313 ліквідацію иеraтиввиx ваcлiдtdв дUшьиості об'єпів спільного 
хориCl)'В8ВВJI 140 140,0 

Субвенців оБJlасвому бlОцzeт)' 345,498 5000 5345,5 

250324 
СубвевцiJI iиm:им бюджетам ва виковВВВJI іивестиційвих проектів 124,898 5000 5124,9 

250344 Субвенціи з місцевого бюджету державвому бюджету ва викоИВJt 

програм соціальво-ековомічовго та ХУЛЬ'l')'pноro розвитку регіонів 220,6 220,6 

СубвеJЩЇИ де~ио~ БJОдхсету 175,0 190,0 365,0 

СубвевцiJIз місцевого бюджету державному бюджету на викоВИJI 

250344 програм соціальво-економічонro та культурного розвитку регіовів 175,0 190 365,0 
~-::= 7.:: --~ .. , .., . ~:., 

Субвенців ДJUI потерПЇJUIX оБJlастей Західноі YKpaiв~'" "j .;-n j r( 8'1~0,0 0,0 100,0 

250380 Iиmi субвенціі 
11: -,- "о. ..... 

~Ib~ .... ~- *"\\ 
~op~p 100,0 

всьоro 'І са ~ fIIЯ./,,{f VjO;498 5190,0 5950,498 

~~J.:ilf 
Виконуючий обов'язки міськоro roлови - секретар ради ",'<> r "О ~ LВ.СапоЖІСО 

:--... ' . ~ 'е-' ~.-. 



КФК 

150404 

Перemx дериавlПlX та реповaJlыDIx пРогРам по МістУ БDова~и ва 2008 рік 

КВК 
IIIIDII nШО811О1'О pcDIIОpцN111C8 

коштів 

.00& , Виконком .. !іс.коі РІІД.! 

Інші ВIIДВ1'ІСИ 

ЗlU1UUoНlrА ФОНД 

HaAMCIIY8U1 ..... _. _rи 

Проrpaма "Д ItКИА фонд" 
IПроrpaма ВlД3начсн", дqмaвних та 

npoфесіАних сат, mвшсАних дат, 

зВOXDЧСН'" за зlШll)'l'И псрсд~МuОIО 

Проrpaма 311безпечснНJI дЬш,ноcri 
БРОВ8рс.коі СОШКИ ВCnCРUlів аіАНllВ 

1532.1 
42 

165 

наАмСІ 

Cnc:цlanRИR фоlUl 

о 

І 11ІІ3Ом \ 

1532,8 
42 

165 

фіНUlсова пbnpимка rpoМUС'КИХЕА="~ФЕ;;.lraн=іСТВНІ=;;;:·~2~00.;;.;6.;;...;2.;;.;0;.;;0~8~ P .• =--__ -=-__ +_-..;;;15~_+------------_+_---+_~2.;;..5__i 
opraнbaцiA інваідів і ветеранів Проrpaма забезпечСНІ" Бров8рС'КОЇ 

.091209 

120100 

120201 
150404 

240900 

240900 
150404 

150404 

Тc;nс6ачснНJI і p;uUOMOUCНI .. 

opraнbaцii вm:paiB віАни і праці та 
3броAlІІІХ ClШ иа 2003-2008 рр. 
Проrpвма дian.иоcri та фіиансової 

пbnpимки Броварс.кої рсдакціі 
міс.краАонио~радіомоuсина 

Проrpaма дian.иоЩ фіиUlСОВОЇ пїД'rpимlСИ 
та інформувUIНJI rpoMIUIC.КOcri ЩОДО 

w ... ocri opl'UliB MiCЦC80~ 
CВМ08paдy8U1НJ1 Чcpc:J Комуиu.нс 

пiдnриємcrвo БРОВ8~КОЇ міс.кої рааи 
"тcnccnyдu."Нашс Mic:ro" 
ПроrpaмадЬш.нocri та фінансової 

Псріoди'lllі BIUUIIIIUI (1'ІІ3С1'И 111 підтримки pcwucцii 1'83С'ІИ "Бровapclo1С8 

~HВII~ пано~" 
Інші ВIIдВТІСИ Проrpaма "3 то608'Ш до piдHO~ міcna" 

.020 Упр.мінн. oc.1m 
Цin.aBi фОндll, yrвopC:Hi ОРl'Ulами 
MiCЦCBO~ caмoBpJLЦYII8ННJI і 
місцевИМI! орraнами ВIIКОНUЧОЇ 

ВIIIUIИ 

ЦШ.аві фондll, yrвopcнi орraнами 
Micцeвo~ CDМOВpJLЦYIIIIIНJI і 
міСЦСВИМl1 Dpl'ВНВМII ВIIКОНUЧОЇ Проrpaмв "06дapoBlllicm." 

ВIIIUIИ 

hrшi ВIIдВТІСИ 

Всиra по ПРО"'UlI 

Інші ВИдІІ'І'ІСІI ПPDJ"P8МВ "3 то60В'1О до plднo~ .Iicra" 

28 

312 

460 

480,9 

43.1 

11" 

31,9 

Міс •• Dporpalola забезпечсн", 
ПОЖC8JIОЇ 6езПС:1СІ1 В м.БРОВВРII на 
пс:ріQДДО 2010 РОкУ 

28 

312 

460 

480.9 

460 460 

188.6 

200.5 

31.9 
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І , , 
• 081002 Jншf 1UIд811D' на ОХОРОНУ 3дОров' • 50 50 

Інші DНДIDICII на соціlllUollИll 
.090412 38ХНСТ НвccnCJIU 1313,2 1313,2 

Пinьrx. щО HIUUU01foCR нlІССІІСННІО 
(крім ветеранів ВВВ і праці. 

МіСІока npol1JВМа coцilUlЬНoro 3ВХНСІ)' вїЯс,каї cnyиd)и. oprвнiB 
внyrpішніх справ та rpoМ8JUlК. акі пенсіонерів. iивanідів та coцiam.нo-

ПОcrpacд8JUlвнвcnlдок нсзВХІnЦених верств насаен ... на 2006-

Чорн06ИJ1ЬCItIDЇ ICIL18C1'pOфи) на 2009 роки 

OIUlIL'I)' .итnово-хомунu,них 
.091207 пocnyr і nPИpoд1l0ro l"83У 400,5 400.5 

Цim.oвi фонди. yrвopeнi орrвнами 

Micцeвoro самоврцу81UПU1 і 
місцевими оprвнами вихонввчої 

240900 ап ... 9500 9500 
Ba.oro по nllOl1laMi 1763.7 9500 11263.7 

Про.,.... по відшхоцув8R1UO lІИ'ІР8І' за 
КомпенcвuiАні вИlUlaтR на бсзкоштовнс псрсвсзсННR бсз 06мС8СНIо 

пїJI,roвиR npoЬд автомo6tm.ним пїJI,roвих ICIm:ropiJI HICCIICННR М. Бровари 
'rpDНCnoprDM окремим ICIm:I'OpїIIM IlllCUCИрсloКИМ автомо6lJJIоНИМ транспортом 

170102 rpoМ8JUtН 3U"8JIIoHOro аннв на 2008 рік 928 928 
ПРОl1JaмR підтримки підприємства "Цснтр 
СОЦЇUIoНD-1'p)'довоі, npофссіRноі та Медико-

СОЦЇІШ,ноі рcaбtnirвціі інвІШЇдЇ" дїтcR-
інВІШЇдЇв 'І'а МОІІОДИХ інвап1дів" 

Броварс,коro Micькoro то88риctвa iHвanїдї. 

3 ypgeннвм оПОРllо-РУХОВОro anaPa1Y 
250404 Інші ВltДatxll "DD8ПIеннв" 80 80 

250404 Інші Вида1'КИ Проrpвма пiдтpJrмки Броваpcr.коі 140 140 
Ціт.о.і фоlUU" yrвopeнi орrвнlМИ Mic:wcpaJiOHHoi Оprвllb8luї-ТО88риства 
Micцcвoro С8МО.рцу88ННВ і Чср.оноro Хреста Укрвіни 

місцсаими орnuUIМИ Вllконввчоі 

240900 IUllWI 48 48 
Ba.oro по nporp.Mi 140 48 188 

Проrpвма ПOllіnwеннв c:raнy БС3ПСIСІI. 

250404 Інші Вида'І'ІСІl пliОIИ npвцi 1.IIDOБНlfЧОro с:срсао.111IUI 17.5 17.5 

.050 BIддin у CnР.8В ciм'l1'8 мonоді 1440.3 О 1441J,3 
Dроrpaми і 311XDД11 центрів 

соцiaJu.них C:RY86 да СІМ'Ї. ДiteR 
.091102 'І11МОІІодІ 32 32 



/.091107/ I-~'~;' _. с ... Т ,МІ __ nPOf1IIIМa nDrlpl.lIJlClпmrп..,.ер 
41._ ,-4\~-" 

І І ' до 2010 ра." , , 
3axo.rur по рашЬашТpcriОН8IWI11Х 
nporpaм aiдno'IННК)' '18 

.091108 D:W)po8.IJeнu дiтcJI 54 54 
І BCIool'D по ПРОf1l_1 121,8 121,8 

заходи по РCllJlЬацаї рcnонвnьних 
МісьХ8 nporpaмa аiдnо'llППC)' '18 

про rpaм aiдno'lНllК)' '18 
D3д0poВnCНIUI ДiТeJI на період 2008-2012 

.091108 O3дOPOВnCНIUI дітсА 
років 839,1 839,1 

Інші Bндa'DCII на COЦЇВnЬHHi 

.090412 3ІХИСТ HВCCnCНIUI 24 24 
Соціanr.ні проrpвмн і заходи МісьХ8 проrpвма з ПН1'8lIЬ робcmt з 

дepD8них opraнїв у справах оБДВРОВ8НОIО MDJlOДДJO на 2006-2012 роки 
.091103 MDJlOДЇ 37 37 

BCIool'D по ПРОI1l_мі 61 6. 
МїСЬХ8 проrpвма соцівnьноl'D 38ХНС'І)' дітсА-

.. снріт 'п1 дітсА, акі 3IUIНШНJIнса без 
Інші вlQUПICН на соціanr.ннR бlD1oківськоI'D пікnyввнlUl на 2005-2008 

.090412 38ХНСТ НІІССІІСНIUI роки 145 145 
Проrpвмн і 38ХОДН центрів 

соціanr.них cnyжб ДIUI сім'і. дітсА 

.091102 'I1L MDJloдt 
МісьХ8 nporpвма підтрнмки мonоді на 200а 

25 2s 
Соцїanr.ні nporpвмн і 3IIXDдI1 

дс:рввних opraнiB у спрllll8X 
2010 роки 

.091103 мonоді 92.4 92.4 
BCIool'D по npOl1laмї 117,4 117,4 

Міська nporpвма звпобіraнна ДНТІІчіR 

CoцiвnьHi nporpвмн і 38ХОДН безпрИ1УnЬНості і бc:saoГJUUUlоm на 2006-
.091107 І n_.НИХ opraнiB у CnРІІІІ8Х сім'і 2010 роки 150 150 

.062 Cnпdiа у спрuадітсR 50 О 50 
Проrpвма звпoDtraнна ДНТІІЧіR 

ІншІ проrpвми соцїanЬНОI'D безnPlnYnЬНОсті і БСЗДОГJUUUlоm на 2006-
.090802 3ІХНСІУ нcnовиonї'rнїХ 2010 роки 50 50 

УпрlllUllнН8 ...... лО8D-
.080 ICDмунмьноra raСПОДВРCl1lа 12929,4 17435.257 30364,657 

IHwlBlUUD'ICI1 на соціanЬНИn 
.090412 38ХІIСТ Нl&ZIIснна Міська nporpaмa couianьaoro зlXИС'І)' 50 . 

ЦinьoBi фонди. ynopeнi DpПІНвми nCHciOllcpiB, lнвanlдia 'I1L coцianьHO-

Micцeвoro самовра.цуванна і НС3ІІХІIIЦСІІИХ Верств нaccnснна І" 2006-
місцевими ОрПІНвми виконuчоТ 2009 роки 

240900 ВnUИ 350 
BCIoora по програмl 50 350 400 

100203 іАміста 10879,4 10879,4 
Кanl1'ВJlьниА ремонт ...... noвoro . 

100102 ~НAY місцевих opnнїв ВnIUUI 2000 2000 



-- u.-... ~ .... ..-w 
'мt __ проl1JllМ~ ",..,..М ...... 'n& """'rnC.Y _~IX Ь 6"...,. .... Ц'IWaМ. - , 

2486.6 \ 2486.6\ 
pe8DlrIpJIJaIlao. ремонтам та a6anf8 8И'I'nO.~каМ)/lШlllol'aro 

170703 'YlPIDf8IUIIW IUI1'Oмo6f.lwnrx доріг I'OCJIQIIIIpcmla 

цш.о8і фонди. ynopeнi оptDllІІМИ , 
MICЦC80ro CllМО8р-.цув11НН8 і 

місцевими oprвнaмн 8JIІСОИ8Вчоі 

240900 ВJUUIН 8596,7 8596,7 

150101 Кani'r8Dlolli BICJIUCНIIJI 896,1 

Ba.ora по проrpамl 12879.4 11979,4 24858.1 
Проrpaма перспепивиоro розвитку 

тennопостаЧlІІ1IJI міста та 
вnpoваджСНIIJI снерroз6еріl'ВlOЧНХ 

ТСХІІonопА по кп 

"Броввритсnnоеиерroм~"иа2008 

150101 Кanі1lШoні ВlСІІІЩeRIIJI Ірік 5000 5000 

Охорона ,.. paцiOНIUIЬHC: Проf1Jвма охороии И8Вкonишиьоro 

240601 викориСІ'8ІІНІІ ПDИ1JOд1lНХ рс:сурсів Іnpиродиоro середовища 105,857 105,857 

110 BWdn .уА'lYPИ .. Ш,9 180 625,9 

Фinapмоиіі.мy.sнчиі КOnНJmlВИ і Проf1Jвма ПРО.ІЩСНИR КУJПo1УРно-м8СО.ИХ 
IІІсвм6nі ,.. інші МИCl'CЦloКЇ 3ІІХОДЇв М. Броі.8рИ на 2007-2008 

110103 38ІШІДИ ,.. 38ХОД1І ооки('DIc.mи.) 406 406 

Фiupмоніі.мy.sнчиі КOnCJml8И і ПРО1lJвма po3.lrtIC)' міжи8poJUІОro 
IІІсвм6nі ,.. інші мистс:цькі співро6"rrиицтаа м.Бро •• ри на 2007-2012 

110103 38lCJl1UUI ,.. 38ХОД1І роки 20 20 

Проrpaма po3.lrtIC)' рекреації Д03.ЇJuuI 
150101 Кanі'l'lUПoні ВICIIQCИИR м.6роварll нп 2007-2012 ООICJІ 180 180 

250404 Інші ВИдIL11CИ Проrpaма "3 mo60.'1О до рlдиоro міста" 19,9 19.9 
ВIмів:а фЬИ.ИОі IC)'JIIo'IJpn та 

150 СПОР1У 1385,9 О 1385,9 
ПРО.QCИІІ8 IIUЧ8lПoНО- Проrpaма ро3.ИТІС)' фЬичиоі КУJПo1УР11 t 

130102 IтРСIlY8lUlloНИХ :а6орі. і 3М8І'8ІІІо СІІоР1У на 2007 - 2011 аоки •• 1.Броварll 376 376 
ПРО8САСНІІ8 IIUЧam.но-
трс:иуаam.и11Х зборі. t :амarвиlo (ІІХі 
проaoдan.clll'pDмDдCItICИМИ 

орnн~ифыc)'пo1урно- ПРО1lJвма роІ.arncy чonо.ічоro I'8ІfД6ony в 

130201 СІІОP11Пlноі СnpDlоааиоcn1 м.6ОО88РИ на 2007-2011 роки 990 990 
130112 Інші аид811Cll ПООl'D8Ма "3 nа060.'1О ДО PUuIOro міста" 19,9 19,9 

Упрамін ... Mlcra&YДY88n'" та . 190 8РZЇnlClJllИ 300 О 300 
Проrpaма pDJpOбlCJl місто6уДЇ.llоі 

250404 Інші .1fД8ТICИ ДOICYМClnВЦiї ... .600.8011 300 300 
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Праl1JllМ. по ~аЬІ .. ИIInY-

4188,з , 4188З' pc:ICDII~ '1_lepиsaL Мсрс8". 
150101 К8пї'l'8lWd 81С1111дСНН8 2001-2009 DDІСИ 

150101 Квni18llloНi 81C11UC11Н8 
Проrpaма по б)'дівницrвy 'tI1 

17141.4 17141.4 
Цinьo8i фоНдИ, yrвopcнi орrвнВПI . РClCOНctpyIЩIЇ 06'єкriB СОЦЇ.,.ьноro 
Micцc:вoro С8МОВplЩYllllllUI і 
місцевими opnIIIDМН виконuчоі 

призначсНIUI на 2008-2009 роки 

240900 "'ІДІІ 500 500 

Всьоra по ПРОJ1lамl 17641,4 17641,4 
БудіВНИЦ11l0 та peКOHCТPYКUW . 
магіcтpanьних ВУJlИЦЬ 

38I'DJIьноftlїСЬКОro nPИЗН8ЧСIIНJI ІІа 2008· 
150101 Кanї18llЬHЇ вtШIaCН1IR 2009роІСИ 12415.7 12415.7 

Міська nporpaмa по будівннцтву та 

PCКOHcтpyкulї зanшьноосвітніх та 

дошкinьних 3ВКJIUiB на 2008 - 2009 
150101 Кani18llЬHЇ ваааенна роки 1100 1100 

221 Фінансове ynрaanїнIUI 175 О 190 365 
Проrpвма npoфШВК11lки 3JlочнннОСТЇ. 
змїЦНСПIUl провопорадку. охорони прав і 

свобод rpoftlllUH У м.liровари на 2007-2009 
DOIOI 50 50 

Проrpама пiдnnoвки та ВИХОВlllна 

38ХИсниКЇв Iіа11окlвщини. віRськово-фвхової 

орієнтації мonоді 'nL nPOВСДСНIUI прИ30ВУ на 
Субвспціа 3 MЇCЦCВOro 6кwкcny С11ЮКОВУ вiRсышв·. .~. В м.liровари 15 15 

250344 
деравному 6кwкcny на ВИКОНIUI Проrpaмa профin8К11lки 38Х80pJ08ІІІОС:ТЇ 
nporpaм соцianьно-скономічонro Н8ССІІСНIUI міста 6ровври на вірусниR 
'п1 КУJlЬ11РИОro розвИ1'Х)' pcriоиїв n:n8't1lТ А иа2008 -20111ЮКИ 50 50 

Проrpама дiIUIьнос:тї та фїнвнсової 

пiдtpимки деравиоro профссіRно-

технічиоro иавЧlUlЬноro 3111С111Ц)' 
"IiPOBВPCЬJCНA npофссіRllнА JlіцсН" У 2008 
1Юці. 60 60 

Про.,...а 386с::шечсина ТCXНOn:НllOЇ 'п1 

ПmR*ИОЇ 6с:3ПСІСІI в M.!iPOBВPII В 
м.!і1ЮваРllд020101ЮкУ 190 190 



--50 

250404 Інші 8ItД81'IQf 40 
Ba.ara 21322.3 

Виконуючий оБОВ'JI3КИ мїcE.КOГD ГОЛОВИ - секретар ради I.В.Сапожко 
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