
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

~ Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року Н!! 616-32-М 

<<Про бюджет міста на 2008 рію) та додатків 1,2,3,6. 

Розглянувши 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 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 
1. Внести наступні зміни до рimеШUI міської ради від 14.01.2008 року Н!! 
616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеинями 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 Н!! 854-42-05; від 04.09.2008 Н!! 858-43-05; від 
18.09.2008 Н!! 878-45-05 відI6.10.2008 Н!!908-47-05) : 
1.1. В пункті 1 цифру «244452,029» замінити на цифру «243845,029»; 
1.2.В пункті 1.2. цифру «75499,93 І» замінити на цифру «74892,93 І»; 
1.3.В пункті 2 цифру «268793,686» замінити на цифру <<268186,686»; 
1.4.В пункті 2.2. цифри «85397,188» та «51185,531» замінити на цифри 
«84790,188» та «51185,531»; 
1.5. В пункті 8 цифру «83007,557» замінити на цифру «83507,557» 

2. Додатки 1,2,3,,6 до рішення Броварс~кої міськоі ради B~ 14.01.2008 Н!! 
616-32-05 <<Про бюджет міста на 2008 рuo) з наступними зМІНами викласти 
в новій редакції (додаються). 
3. Фінансовому управлішпо ~EPB'~ ї міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно ~;~~p' .~ ~,~. hY_ ...... 

4. Це рimения набирає ЧИІІК!.ср."r~~ ,; " !L 

,r:CIJ ~( t\! і Ф::І 
В ~ обов'язки J::(._ іі/" ' иконую~ ~ {Еї ~ ~ :\ 

міського голови - секретар p~~ IJ 

._~~~ * AO~ 

м. Бровари ~~a І w \1:~ 

І.В.Сапожко 

• • І .':' •• , : •• , А .. . ... ; 
Н!! __ _ 

ЗАТ,Jip088pcu8 фynpм82OD7р. а .... НI:J5fNQDO 



Подання: 

начальник 

фінансового управління ~.зелеисьr.a 

ПОГОДЖЕНО: 

. 
- заступник міського голови В.О. Андрєєв 

CZ
~ 

с" 

- начальник юридичного відцілу _______ -=-_ І.Г.Лавер 

- начальник управлів:вя економіки ___ ~~---'~I--,/' __ _ Н.І.Сачевко 

начальник загального відділу ---,..,,,,,,-_~~~,"--_..-.;Н.І.ГнаТЮІ< -
- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету,фінаисів та цін· А.В.Булка 

----~~~----
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ImiвCЬKOi ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, М. БроваРlf, вул. fвrвpiHa,lS. Тм. (294) S-40-94, 224-62-72 

.~~--________ ~H!. ________ ~Г 

О
нан! .--________ ~Вщ~ ____ ~ __ __ 

ПРОПО3ИІ Jlї 
ДО рішення Броварської міської pa~11 від 31.10.2008 року 

"Про BHeceННJI змін до ріmеВИJI 

1 

Броварської міської ради від 14.01.2008 року 
N!.616-~2-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" та додатківІ, 2,3,6. 
~IДПОВ1ДНО до Законів Украіни "Про Державний бюджет Украіни на 

2~08 РІК та про внесеlШЯ змін до деJIКИX законодавчих актів Украіни, " IJpo 
МІсцеве самоврядуваиИJI в Украіні", частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу Украіни, розглянувши пропозиції бюджетних 
устаиОВ,викоиком БроварськоіNdськоїрцци 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ВИДАТКИ 
1. В межах загального обсягу бюджетних призначень загального 

фонду здійснити перерозподіл, а саме: 
1.1. Виконкому Броварської міської ради змеиmити загальний обсяг 

видатків ва суму 500,0 тис.грн., З вих: 
1.1.1. по КФК 250102 <<Резервний фоНД» на суму 500,0 тис.грн.; 

1.2. Управліввю освіти Броварської міськоі ради збільшити загальний 
обсяг видатків суму 70 тис.грн., З них: 

1.2.1. по КФК 250404 «Інші видатки» на сУ!'ІУ 70,0 тис. Ірн.; 

1.3. Управліввю праці та со~ального зsxис;У населевия Броварської 
міськоі ради збільШИТИ загальнии обсяг видатюв на суму 800 тис.грн., 3 

них: 
1.3.1. по КФК 170102 «компенсаційні в~ати ва пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категорІЯМ ГPOMaдm» зменшити 

видатки ва суму 170,0 тис.грв.~ . w 

1.3.2. по КФК 90412 <dmпi видатки ва соЦlaJIЬВИИ захист иаселеИИJl) 
збільшити видаТКИ ва суму 970,0 тис.грн. І ••• 

1.3.3. по КФК 090302 «Допомога у звязку з вагlТИ1С'ПО 1 пологами» 
збільшити видаТКИ ва суму 19,126 тис.грн.; . 

1.3.4 по КФК 090303 «допомога ва догляд за дитиною до З-х РОКІв» 
зменшитИ видаТКИ ва суму 194,625тис.грв; . 

1 3 5 КФК 090304 «Одноразова. допомога при вароджеВИ1 дитини» 

3біль~:идаТІСИ ва суму 376,521 тис. грв .. ; 



~ 

1:3.6. по КФК 090305 «Допомога на дітей, які перебувають під опікою 
чи mклyванням» зменшити видатки на суму 75,197 тис.грн.; . 

1.3.7 по КФК 090306 «Допомога на дітей ОДІШоким матерям» 
зменшити видатки на 97,814 тис. грн .. ; 

. ,1.3.8. по КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сІМ ЯМ» зменшити видатки на суму 42,280 тис.грн.; 

1.3.9. по КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» збільшити видатки на суму 14,269 тис.грн.; 

1.4 Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради зменшити загальний обсяг видатків на суму 370,0 тис. грн .. , з 
них·· .. 

1.4.1 по КФК 100203 «Благоустрій міст сіл сeJlИЩ» на суму 230,0 тис 
грн.; о 

1.4.2 по КФК 1 ОО 1 02 (<Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 
органів ВЛВДИ» на суму 140,0 тис. грн .. 

СПЕЦWIЬНИЙ ФОНД . 
ДОХОДИ 

I.Зменшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста на 

суму 607,Отис. грн., з них: 

1.1 по коду 21110000 «НадходжеННJI коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва» на суму 
607,0 тис. грн .. 

ВИДАТКИ 

I.Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міСта 
на суму 607,0 тис. грн., з вих : 

1.1 Виконкому Броварської міської ради по КФК 200200 « Охорона і 
раціональне ВИІСористaшDI земель» на суму 607,0 тис. грн .. 

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

2.1. Упрaвлimпo прац1 та СОЦ1ально~о з~сту населе~ 

Броварської міської ради по КФК ~40~00 «ЦіЛЬОВ1 фонди, yrвope~ 
органами місцевого самоврвдувaвшt 1 МІсцевими органами виконавчО1 
ВЛ ~ змеВІПИТИ видатки на суму 370,0 тис. грн.; 
aдm 2.2. Упрaвлimпo е. ального госпо~арства Бро~аРСЬ1(ОЇ 

. .. ади по КФК ~dA1 r,DB онди, утвореИ1 органами МІсцевого 
МlСЬКО1 р ~~~O"" •• б. 

CFnvRавия і ~Q§ ~~ виконавЧО1 ВЛЦИ» з 1ЛЬШИТИ 
самоврIЧV - ,..: ~ О 
видатки на суму 370 b1ti. 1 о. ~ CD 

~.- .0 - AJ 
~-s. ь 
o;,o~ а 

о-

ВиконуюЧИЙ обов' яз &а ~ " .,.* '6'" . 
міського голови - ceкpeтaY'~~!::::::;:ii' 

І.В.Сапожко 



Додаток 1 

до рішення міської радІ І 
від НІ 

ДОХОДІІ бlОдЖету аl.БроваРII 110 2008 рІк 

"Код НаЙl\ІСllуваllllЯ доходів 
3arвnbllllh 

TIIC~ГPH.-:' 

. зПдllО із бlОДЖСТllОIО 
спеціаnыІІпп фОIШ Puoal 

клаСllфікоціЄIО 
фОI'Д PaJo", ут.ч. 

610ДЖет 

pOJDllTКY 
t""'1 2 3 4 5 6 
~OOOOO Податкові IlаДХОДЖСllllЯ 127526,898 2388 129914,898 

ПОДВТКІІ •• 0 ДОХОДІІ, ПОДВТКІІ •• 8 ПРllбуток, 
110000 подаТКl1 .18 збіnЬWСІІІІЯ PllIIKOBoi вартості 101474,898 101474,898 
110100 Податок з доходів фізичних осіб 101344,898 101344,898 
110200 Податок 118 ПРllбуток niдnpllEalCТB 130 130 

Податок на прибyroк niAnplIEMCTB і 

організаціЯ, що належать до комунальної 

110202 ВJJaCHOCTi ІЗО 130 
120000 ПодаТК11 118 влаС'lість 2350 2350. 

Податок з власників транспортних засобів та 

120200 інших самохідних маШ'IН і механізмів О 2350 2350 
ЗБОРl1 З8 спеціалы�еe ВІІКОПВІІІІЯ npllpOA'IIIX 

130000 ресурсів 10750 10750 
, 130500 Плата за землю 10750 10750 

. 
140000 В'lутріШllі ПОД8ТКІІ .10 товаРl1 та ПОСЛУГ" 5852,4 З8 5890,4 
140601 Податок на промисел 16 16 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
громадян, асоціаціЯ, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядуваННJI, 

140603 статутів територіальних громад 110 110,; 
140609 Плата за державну реєстрацію, крім плати за 
. державну реєстрацію суб"єктів 

підприємницької діяльності 0,4 0,4 

Плата за торговиR патент на деякі В1ІДИ 
5726 38 5764 140700 піДПРИЄМНIЩЬКОЇ діяльності 

'. 160000 Illші подаТКlI 9449,6 9449,6 

и60100 Місцеві податки і збори 1559,2 1559,2 
'.~ 
1-160400 Фіксований сільськогосподаРСЬКllЯ податок 0,4 0,4 

ЄдиниЯ податок для суб"єктів малого 
7890 7890 160500 підприємництва 

J.OOOOO НеПОДВТlСВі IlаДХОДЖС'I'IЯ 
2818 5385,9 О 8203,9 

211100 Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського 

193 193 .... і лісогосподарського вироБНllЦтва 
ЧаСТlfна прибудку (доходу) господаРСЬКI~Х • 
організаціЯ, JlKi належать до комуналЬНОI 
власності або у стаТУТНIfХ фD~Дах JlKIIX Є 

15 15 .3!0103 частка комунальної власноСТІ 



- Надходже •••• я від розміще.,.,я в уста',овах "1; 
ба"ків Тllмчасово віЛЬ'IІІХ БЮДЖСТНllХ коштів 

210400 2000 2000 -
220000 

~llillicтpaTI~Dlli з60РІІ та платежі, ДОХОДІІ 
ВІД IleKOIlcpQlnlloro та побі'1ІІ0ro продаЯ\"У 503 503 

-220900 ДержаВllе МІІТО 503 503 

210811 АдllіllіСТРПТllВllі WТРПфl1 та Illші СПllкції 280 280 

ШТРПфllі callKQii за поруwеllllR 
ЗПКОllодавства про патеl'ТУВОIIJ'R, за 

nopYWClIIlR IІ0рІІ реrymОВП.IІІR 06iry 
готіВКl1 то про ЗОСТОСУВОIIJ.R реєстраторів 
розраХУІІКОВІІХ опера ці" у сфері торгівлі, 

210809 грОІIОДСЬКОГО ХОР"УВОIfI.П то послуг 20 20 
240000 Illші Ilеподаткові Ilадходже'IIIП О О о· . 

"Грошові стягнення за шкоду, заподіяну . 
порушенням законодавства про охорону 

наВКОЛIІШНЬОГО природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

240621 діяльності"; О О 

Відсотки за КОрІІстування поз"ками, які 

241106 нвдавanися з місцевих б.оджетів 
240603 Інші нвдходежння О 

250000 Влаеllі IlnДХОДЖІ!'IIIП БIОДЖСТ.IІІХ уста'IОВ 5192,9 5192,9 

Плата за послуги, що нвдаються 

250100 бюджетним •• установами 5192,9 5192,9 
Кошти, щО ОТРИМУ'ОТЬСЯ бюджетними 
установами на Вllконання окремих доручень 

250202 та інвестиціПних проектів . 
300000 ДОХОДІІ від опера ці" з кппіталоаl О 40005,3 40005,3 40005,3 

- Надходження від відчуження маПн&, яке 
нanежlіТЬ АвтономніП Республіці Крим та 
маЯн&, що знаходиться У комунanьніП 

310300 власності 3139,2 3139,2 3139,2 
НnдходжеllllR від продажу зсаІлі і 

330000 IIсllптерівлы�llхx aКYllBiB 36866,1 36866,1 36866,1 
Іttадходження В'д продажу земельних ДІЛЯНОК 

несільськогосподарського призначення до 

розмежування земель державної та 
330100 комунanьної власності 36866,1 36866,1 36866,1 

500000 Цільові фОllДl1 20350 20350 
I~O'p за заоруднення навколишНЬОГО 

500800 природного середОВllЩD 50 50 
Цільові фОНДІі утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцеВИМ'1 

,. 

501100 органами виконавчої ВЛВДІІ 20300 20300 

РПЗОІІ доходів (без траllсфертів) 130344,898 68129,2 40005,3 198474,098 

Офісіііні траllСфСРТП (РОЗWІІФРОВУІОТЬСП 
38607,2 6763,731 

400000 за BllДallll траllсфертів та бlоджетів) 3190,4 45370,931 

Jl0000 Від органів державного УПJ)88JJіння • О О 

..110100 Кошти, що надходять з інших бюджет. в 

..110200 Дотації 
829,4 829,4 

410201 Дотації виріВНlовання, що одеРЖУIОТЬСЯ з О О - -_о -



4JU~UO /-ItUAU'КUВU додоціJlЗ деРЖОВIfОro б.оджету 

610ДЖС1У AВТOlfOMllOЇ РеСПУбліКl1 Kpl'~' та 
оБПОСНIІМ 610джeтat.1 110 змеlfшеllllЯ 
ФОКТІІЧНІІХ AllcnponopuiR між MicцeBII~fII 
бlоджетаftш через lІеріВIfОМірність мережі 
бlоджетНllХ устаllОВ" 

-410209 Іlfші дотації 
О О 

О О 
410210 ДOДDTKOBO дотвціJl 3 деРЖОDIfОГО б.оджету ІІа 

забезпечеllНЯ Вllдатків ІІа оплату праці 
праціВНllків б.оджетШIХ установ у ЗВ"JlЗКУ із 
піДВllщеННJlМ розміру MiHiMВnЬHoi звробіТl,оі 
ппаТIІ, запроваджеННJlМ 11 етопу ЄдIIНОЇ 
ТОРllфноі сіТКIІ, піДВllщенням розмірів ," 
ПОСОДОВІІХ окладів та додаткової ОПЛОТІ. 38 . 
окремі ВIІДIІ педагогічноі діJlльності у 
співідношенні до таРJlфНОЇ сіТКIt, на виплату 
СТlfпендіЯ і ДОПОМОГIf УЧНJlМ та студентам 
навчальних закладів 

829,4 829,4 
410213 Додаткова дотація з державноro бюджету 

І місцеВllМ б.оджетам длJl поетапного 

запроваджен НJI умов оплаТIІ праці 

праціВНlІків бюджетноі сфеРIІ на основі 
ЄДlfноі тарифної сітки та забезпечення 

ВIІдатків на оплату праці О О 

410300 Субвенції, в тому числі: 37777,8 5463,731 1890,431 43241,531 
;t;уовеНЦIЯ на утримання ОО·ЄКТІВ сп,льного 

КОРIІстуваННJI та чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного • 
410303 користування 157 157 

"СубвенціJl 3 державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сіМ'JlМ, інвanідам з 
дитинство, дітям-інвалідам та ТJlмчасовоі 

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

"Субвенція з державного бюджету місцеВIJМ 
бюджетам на будівннцтво і придбання житла 

військовослужбовцям та особам рядового і 
начальницького складу, звільнених в запас 
або відставку за станом здоров'JI, віком, 
вислугою років та у зв'JlЗКУ із скороченням 
штатів, Jlкі перебувають на квартирному 
обліку за місцем проживання, членам сімеП з 
числа цих осіб, які заГltНУЛlt під час І 

ВltКОНання НИМИ cnyжБОВllХ оБОВ'ЯЗНltків, а 
також учасникам БОЯОВJ'Х дilі в Афганістані 

О 410307 та ВОЄННIfХ конфліктів" О 

! 
"Субвенція з державного бюджету місцеВIІМ 
бlОДЖетам на надання пільг та житловнх 

i

r 
субсидіА насenеННIО на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
кваРТIfРНОЇ плати, Вllвезення побyrового 

13845,9 13845,9 ..Jl0308 смітrя та рідкнх неЧIІСТОТ"; 



"Субвеlщі. 3 державного бlОДЖe'ly місцеВIІМ 
. бlОджетам на наданн. пільг з послуг зв'язку 

та іНШllХ передбачеllllХ законодавство,.. пільг 
(крім пільг Ііа одержаllJlЯ ліків, 
зубопротезу~аНIIJI, оплату електроенергії, 
npllpOAHOГO І скраплеllОГО газу на побутові 

потребll, твердого та рідкого пічного 
побутового nВnIlB&, послуг тепло-, 

водопостачання і BOAoBiABeAeHHJI, кваРТІІРНОЇ 
плаТll, вивезеННJI побутового сміття та ріДКІІХ 

неЧIІСТОТ) та компенсаціlО за піЛЬГОВllП 

410309 проїзд окремих категоріП громадЯ.I"; 1929,4 1929,40· 
"СубвенціJJ з державного бlОДЖету місцеВIІМ 
бюджетам на Іfвдання пільг та ЖІІТЛОВІІХ 

суБСllдіП насenеННIО на ПРllдбання твердого 
та piAKoro пічного побутового палllва і 

410310 скрапленого газу"; 2,6 2,6 
СубвенціJl з державного бlоджету місцеВIІМ 

бюджетам на ведення та aдMiHiCТPYBaHHJI 

410319 Державного реєстру виборців О О 

СубвенціJJ з державного бюджету місцеВIІМ 

б.оджетам на внконання інвестиціЯних 

проектів, СПРJJмоваИlIХ на соціально-

економіЧНlIЙ розвиток регіонів, заходів з 

попередження аваріЯ і запобігаННJJ 

техногенним катастрофам у житлово-

комунальному господарстві та на іншнх . 
аварійних об'єктах комунальної власності, в 
тому числі на ремонт і реконструкцію 

410322 теплових мереж і котелень О О 

410323 Субвенція з державного бюджету місцеВIІМ 
бюджетам на здіRснення виплат, визначених 

• Законом Українн "Про реструктуризацію 
заборгованості з виплат,передбачених 
статтею 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним, haykobo-педагогіЧННМ та 
іншим категоріІІМ працівннків навчальннх 

закладів" 934 934 

410338 СубвенціJl з державного б.оджету місцевим 
бюджетам на соціально-економічний 
розвиток та на розвиток інфраструктури 

О регіонів О 

410343 "СубвенціJJ з державного б.оджету місцеВІIМ 
.ё-

бюджетам на фінансуваННJJ ремонту 

приміщень управлінь праці та соціального 
захисту виконавчиХ органів MiCЬКlIX (міст 

; республіканського в Автономній Республіці 

• 
Крим і обласного значеННJJ) раАОННllХ у 

• містах Києві і Севастополі та раПонних у 

, містах рад ДnII здійснеННJI заходів з 
ВIІКОНаннн спільного із Світовим банком 
проекту ,,8досконanеННІІ Сllстеми соціальної 

100 - допомоги"; 



410349Iг------------т----т----т----т------. 
СубвеJlція з держаВllОro бlОДЖe'l)' місцеВIІМ 
бlОДЖетам. на захОДІІ з еllерго,бережеШIЯ, у 
тому ЧІІСЛІ ОСllащеШIЯ іllженеРllІІХ вводів 

баraтохваРТllРlІІlХ ЖІІТЛОВІІХ БУДІІІІків 
засобаМIІ обліку СПОЖllВВlfIIЯ ВОДІІ і теплової 
енергіі, ремонт і реконструкціlО теПЛОВIІХ 
мереж та котелень, будіВІІІІЦТВО газопроводів 
і raзllфікаціlО HaccneНlIX ПУllктів 

410373 Субвенція з держаВІІОГО бюджC'J)' облаСIІОМУ 
бlОДЖету КІІЇВСЬКОЇ області на проведеНІІЯ 
eKcnepllMeHТY за ПрlІІЩIІПОМ "Гроші ХОДИТЬ 

за AIITIIHOIO" 
410363 Субвенція з державноro бlОДЖету місцеВIfМ 

бlоджетам на фінансування у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм РОЗВJ.ІТКУ 

місцевого самоврядування 200S року 
410370 Субвенція з державного бlОДЖету місцевим 

бlОджетам на проведення Вltборів депутатів 

Верховної Радll Автономної РеспубліКIІ 

KPIIM, місцевих рад та сіЛЬСЬКIlх, СCnIIЩНIIх, 
міських голів" 

410358 Субвенція з державного бюджету місцеВIІМ 
бюджетам на утр"мання дітей-сиріт та дітеП, 

позбавлеНIІХ батьківського піклування, в 
ДltТячих БУДІІНках сімеПного ТІШУ та 

прltАОМНlIХ сім'ях 

410366 

1890,431 

860,2 

о 

о 

203,3 

Субвенція з державного бlОДЖету місцеВIІМ 
бюджетам на погашення заборгованості з 
ріЗНlщі в тарифах на теплову енергію, 
послуги з водопостачання та 

водовідведення, що вироблялися, 

транспортуваЛlIСЯ та постачanltся 

насcnенню, яка ВИНlікnа у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енерпі, поcnyr з водопостачання та 

водовідведення тарифам, що 
затвеРДЖУВ8JJИCR органаМІ" державної влад" 
чи органами місцевого самоврядування 3473,3 

Кошти, одержані із заranьного фонду D 
бюджету до бюджету розв"тку (спеціального І 

430100 фонду) • _ 1300,0 

1890,431 1890,431 

.. 
860,2 

о 

о 

203,3 

• 
1300,0 1300 

43195,731 243845,029 
43195,731 243845,029 

L8.CaRCnICICO 
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Перелік державних та регіовальних проrpам по Місту БDоваDИ ва 2008 1)іх 
Н838а nШО.НОIv ро3ПDpI(ДIПIJCI1 

КФК КВК коштів 31U'1U11011RR сЬацд СпсціlUlloниR СЬаНД PlDDM 

HВnMClIY8В1IН8 nparplWИ СУМа нoJbCCII)'II8IIНJI"IIU'lIIIМII сума 

: " .006· В.IIСОIIКОМ міа.коі PIДII' о О· . - : . .- 1612.1 о 1612.1 
Проrpaма "д .... .1 ...... шІІі фоцд" 42 42 

Інші Вuдa'DCИ 
;Праrpaмa ВiA1Uaчснна ДcpallllllХ та 

npaфссіАннх СВІТ, IОвШCnНІІХ дат, 

250404 38DX0ЧСIlНll3а псРО.!( I'РОМЦОIO 165 165 
Пparpaма за6с:шсчснна дїJUlЬиості 
IipoвapcwtOЇ співи аетсрвнів вiRии в 

Фінвисова nUn'pНМ1С8 I1JOМЦС.КИХ АФrвністані 2006-2008 р. 25 25 
oprвнbaцilt інвмідів і B~ Проrpaма :sв6c3ПСЧСІIІІКliроаарсr.кoi 

oprвнi:uudi' ветеранів BiRнn і праці та 
.091209 361JORииx ClШ оа 2003-2008 рр. 28 28 

ПроrpaмаДЇllnНОc:ri та фіНВUСОВОі 
пЩrpимкн lipoaapcwcoi редакції 
мi~1CPalloНIIOIV puiOMOMCIIНII 312 312 

Tc:nc6a'lCннa і радіОМОМСШІК 
ПparpaмaдiJUlьнac:ri, фінвuсової пЩrpнМІСИ 
'111 ы�ормуввIпuI rpoM~JCOcтi щодо 
дUuu.ooc:ri opnudв місцевоlv 
CВМOBpIIДy8IUIIW '1срс13 КaМ)'lIlUWlC 

niAnpиємcrвo Iiроll8pCllІСОЇ мїсwcoі рцн 
120100 . "Тc:nсC'lYдїa"Нашс міста" 500 500 

Проrpaмa дUun.tloc:ri та фїRВIlсовоі 
ПсріOДU'lНЇ .JWUIН8 (ra:rи '111 niдчnlМJCН peдuцii 1'ІІ3СТ11 "Броварсьха 

120201 I8УРНDDИ) п " 520,9 520,9 
250404 Інші ВIUUПXИ а "3 mo6ав'lО да Piднaro міcna" 19,9 19,9 .. 

О· .020 УпраuіоНІІ освln. 
. 0113.8 648,6 762,4 . , 

Цin.aBI фандц. yrвapcнi OpraнlМR 

місцевоlV CllМОIIpJЩ)'IIIIНIII і Mi~кa nporpar.la 311БС3ПСЧClID 
місцс:ВIІМІІ opraн&МII виконачоі naacuоі бc:sПСІСІI в м.Броварll ІІа 

240900 ММИ перІод до 2010 РОКУ 460 460 
Цin.aBI фондц. yrвopcнi opraнвмп 
місцевоlV caмoBpцyвDRIUIl 
місщсВlООI орraнrwn ВllJCOllUчоі ПРО!1JDМа "06дapo8Dllicm." 

240900 МIдІI 188,6 
2S0404 Інші BIfДII1'ICU 81,9 

Bc.oro по npo!'PaMI • 81.9 • 188,6 270.5 

2S0404 Інші Bsuurnul ПраrpDМа "3 mo6ав'ю ДО piднora міcna" 31.9 31.9 



І: . . .. ~. . '.,. ·і rYnp.IUII~," "'Р.-ЦІ ... ~lDa"C17 . , .,: .... " , .. . . . . , , . '.' '1 • , 
•• ,11 і .... ce.nа.Н. І '. : '0' •••••• 

. .' ~ '3473.1 '178 .П'51.1 :- .• 050 ... . . , 

• 081002 Інші 11rдa1XН на охоронУ :.дОРОІ' • 50 50 
Інші Iцда1'ІСІl на c:oцїlUDdlJll 

.090412 3ІІХІIСІ' IІ8ССІІCJIIUI 2119,1 2119,1 
ПUu.nl, що lIQIIIOПoCК НIІССІІClUnO 

(крім IC'L'epuiв ВВВ і праці, 
Міська nporpaмa с:оціlШloноro 3ІХИС1)' liRcr.xoї cnydн, oprвнiв 

ІНУЖРішніх справ 1'11 rpDМlЩІН, ві пенсіонерів, bl8anlдiв 1'11 с:оціlШloно-

nOC1]JUCДlUDIIHacniдoac нС38ХІІІЦСІІНХ lерСТ8 НІІССІІCJIIUI на 2006-

Чорн06нnьcr.кої lCIL'l'aCIpOфи) на 2009 роки 

ОІШІП)' .atJIOBD-хамувanьних 

.091207 nocnyri 01'01113)' 400,5 40005 
Цinoвi фоlUUl, утворені oprвнlWll 

Mic:цcвoro CDМоврщуванна і 
місцсвимп орrвнвми InXOНaв'lOЇ 

240900 1UI1UUI 9130 9130 
Ba.ara па Dparpallll 256',6 '130 1169',6 

Проrpaма по lідшко,цуванию IІIТр8Т за 

КомПСIІС:аціJlиi ІИIШImI на 6c:ncoштoанс ПСРСВС:ЗС:НIUI 6с3 06мс:.снь 
ninьroаИn npoі3д 8І'І'ОМоОuu.ним ninьroBНX кaтcropiA HICCIICНIUI М. БроваРl1 
тpallCnОproм окремим кaтcrop .... пa&:aDIpcысиM автомоОUIIoНlIМ тр8ІІСПОpтoJol 

170102 rpQMIIдIIH 3III'8JIIoHOro JC&JP11&:D'JDlIIUI на 2008 pjac 643 643 
ПроrpDМII niд'lpимки пiдnРИЕМС1'8а "Цсаl1p 
coцilUllollCМp)'ДOВOї, npoФссіRної та MCДlUCD-

coцiВnWIOЇ Рca6lпітаціі Їllaaniдi .. дітсА-
brвaniдiв 1'11 ManOДlIX ыIDnдїв"" 
Бровapc:wcoro Mlcькoro 'І'О18р1IСТ8а illBвniдiB 

:І ypUtCНIUIМ опорно-руховоro anapany 
150404 Інші BnдtmaI "ПрІІІ'ІІCНIUI" 103 103 

150404 Інші BIrдa1XН Проrpaма пiд'rpимlCll Броварсьхаї 140 140 
ЦinьoBi фОIrди. утворені орrвнамп MicькpaJloНlIOЇ оpl"lllї3DЦ1Ї-ТОВВРIIСТ8а 

Mic:цcвoro самОВРЩУВDlIIUI і Чсрвоноro Xpccra Украіни 
міС:ЦСВIIМП oprвнaмп виконавчої 

240900 1UIIUUI 48 48 
Ba.ara па праrpDlІІl 140 48 188 

Проrpaма пaninшенl" CТDIIY 6с:шса, 

150404 Інші Вцда1'ІСІl ririaul праці і Вlrpo6JulЧОro ССРСДОВІIШD 1705 1705 
о •• _ . . _ .. _ •• t ... ... -.- .. .. , ., . .. , . 

.• • ... • '.- "1' .' • . . .- ,.0" 
. . 

1440,3 
о • . 

О 1440,3 , . Вluln у СПРОlв~сllll'іТ8 _ІМОДІ 

Проrpaшl і заходи IЖClnpiB 
соціanwuIX cnyd ДІІ8 сім'ї, ДiТCJI 

.091102 тамаподі 32 32 



/.091107 
/Coulan""IIJJOI'JIDI" І :IIIXQIP' І. 

... 
-г 

_ .. - ,- , 
НlIХ OPI'IIНI. У сімТ МlCIoa nparpwа пlmp.ІМ'" c:fM"i І.а псрlОА 

да20ІОраху 
41._ 41._ 

ЗllXQДlr па peaпї38Qiї рeriопlUlloНПX 
nparpaм 8iдna.,rнкy та 

.091108 ~DPOВneнJUI дiтeJI 47 47 
Bc.ol'O по npol1laмl 120,8 120.1 

Звходи па pcвnbвцtї реПОНВnЬВІІХ 
Місьха nparpaма 8iдno'lНlllC)' та 

пparpам 8ЇДПО'lНlllC)' та 
~opaвneн ... дiтcJI на період 2008-2012 

.091108 ~OIJDВneнJUI дiтeR 
ракі8 839,1 839,1 

Інші ВИдВ1'ІСИ на с:оціlШloНldl 

.090412 38ХИcr HВCClleнJUI 24 24 
СаціlШldli nparpaмн і 3ІХОДИ Місьха nparpaмa 3 пН1'ВНlo рабати 3 
ДepDIIНlIX opl'ВНiв У справах абдараванОIO МОІІаддІО на 2006-2012 раки 

.091103 МОІІОДЇ 35 35 
Bc.ol'O по npol1laмl 59 59 

Місьха nparpaмa c:oцilUlltJlora 38ХПС'І)' дітсА-
снріт та дtn:n, ні 3IIJIНШJUIНСІ без 

Інші ВИдВ1'ІСИ на с:оціlШloннА 6atькi8cьxora піК11)'811НН8 на 2005-2008 
.090412 3IIXIlcr НВCCllCIПUI lроки 145 145 

Праrpамн і 3ІХОДИ центрі8 
c:oцiam.ннx cnyd ДIUI сім'ї. дiтeR 

.091102 та МОІІоді 
Міська праrpвма підтрllМКИ МОІІаді на 2008 

25 2s 
СаціlШlolU праrpaмн і 3IIXDДИ 
ДeP8D8ННX apl'ВНiв у справвх 

2010ракн 

• • . 
.091103 МОІІОДЇ 101.4 101.4 

Bc.ol'O по ПРОl1lамі 126,4 126,4 
Місьха nparpaма зanоml'ВlU18 ДJmIЧiR 

СаціlUlltJlі праrpaмн і 3ІХОДИ бeзnpНТУJIItНоm і 6c:Qu)rJUlДНacтi на 2006-
.091107 дCD8IIВННX apraнiB у cnpаввх сім'ї 2010раIDІ 150 150 

. •• 0" '. Cлys&а у спра8И дinВ - . 50 О 50 : 

Пparpaма 3DDODII'ВНJ18 ДJmIЧЇn 

Інші nparpaмн с:оціlШloноra 6e:mpmyJl.110m і 6c:Qu)rJUlДНom ІІа 2006-
.090802 38XJ1C'IY НСПОВНОІІіtНЇХ 2010раIDІ 50 50 

- : . упр!'uінн .... rтJlО8D-. . 
І . . " . 

: :.: .: .... : _., .... . . .080 ICOМ)'llan.HOI'O racnoдapcraa . . ... 14059,4 17176,857 31236.257 
Інші ВlfДIПICН на саціааНIID 

.090412 38XНcr НВССІІСН'" Міська праrpaма caqiВn.llora 3ВХ11С'1)' 50 
Цim.aai фaJrдн, yrвopeнi ap1'Вl1IМ11 ПCllсіОllеріа. iHaвniдia та caцiвnwla-

Mlcцeaara caмoapaдy8IIНIUI і Не3ВХІІlЦСН11Х aepcr8 Н8ССІІС ..... І" 2006-
MicцeallМll Opl'ВllВМll ВIUСОНВ8'10і 2009ракн 

240900 IUIIUUI 350 
• Bc.ol'O по npol1laмl 50 350 400 

100103 Бп 
. 

міста 12149,4 12149,4 
Капі'llUUolulD ремонт 8IIТJlOaOra 

100101 IсЬоlШУ міСЦС811Х opraнїв ВnIUUI 1860 1860 



- - - - - -- -- - 1 , 
J - - 1- 1;'~ихЬsy.;;;~:·- МІ.:._ nporpaмаутр ......... ІІІ та pa:III'nXY 

~ao.peмOНТOAlтa 06ea:1.8JITR08o-коМ)'llDnWloro 

І70703 lyrp,fМ8RНJIМ 8ІІ1'ОМО6іт.ИІIХ. ~ir rocnoдapc'l'88 2486.6 2486.6 
Ці&о8і фoauur. yntopeнi орl1lll1lМИ 
мfcцcaara c:aм08p1tЦYJ1811118 і 

міСЦСІИМІI opraнu.ur 8ихонвnаї 

240900 JUlIUUI 8966.1 8966.1 
IS0101 Квniтaт.иі BMueвu 261.1 

Bca.ara па n-'JJ~. 14009,4 11721 25130,4 
Проrpaма ncpcneml8HOra ро3ВН1'ХУ 
1CJШопос:таЧВНIUl міста та 
вnpoIlUЮКCННf( снерnnберinuaЧl1Х 

технanогіli по m 
"БроваplmDllОСНерI'OМepc:ID" на 2008 

IS0101 lCaпitaт.1Ji JUCIQЩCIIIUI 'рік 5000 'ООО 

Oxopol •• 'Іа paцioнam.нe Проrpaма охорони НUXOIIншньоra 

240601 8НXOJJHC'I'IН1III '~. 101'0 cepcuaoaJUЦI1 105,857 105.857 
.' 

" 110 BїUln lС)'я.тYliu~ . . . , '498,9 ' , 130 628.9 ' . . , 

Фi.nрмоніі,мy.sнчні xomumnaИ і Пporpaмa провсденlUI ХУЛЬ".,НQ-МВСО811Х 

_свм6ni та інші мнcteЦltXЇ :saxoдiB м. Вроіварн на 2007-2008 
110103 3ВlШ1UIН тa:l8XOдК РОIСН(1Ис.rpн.) 459 4S9 

Фinapr.rОI.іі'.М)'3ичні кanexnf8И і Пporpaмa ро38иncy мbarapoднol'O 
внcaм6ni 'Іа інші Mlfc:mu.xi • cnівpo6inПlЦ'1'8& м.Бровари на 2007-2012 . . 

110103 SIIКIIIWI 'Іа 3IXOДJ' рохи 20 20 

. 
Проrpaма ро:І8111Х)' peкpeauuї JllXI8iмa 

IS0101 Кaпiтur.нi .КnаАеНlUI .t.SJJ088РIII.П 2007-2012 PCJIW 130 130 

250404 Інші JQIJID'I'ICИ ПРОl1'8М8 "з то60В'1О JIO pl.aнol'O "Їcm1" 19.9 19.9 , , . JЦмїn :І фЬuч .. аТ КУЯ"11РU та . . 
~ , 150 ' СНОР1У, , '" ' " , , '1423,4 о 1423,4 

ПроведеиlUl HIВ'IIUJIoНO- Проrpама ро3виncy фbnчнoі k)'JUoWН і 

130102 IоИІIХ ~iв і 3МIIl'IIНЬ cnopry на 2007 - 2011 РОКІ' • м. • 413.5 413,5 
Про.еда .... uавчвm.но-
1peJI)IВ8DЬНIIX :Іборlв і 3МDI'DIIЬ (ві 
пpolOJll'l'JtClUСІоIСІІМИ 

opraнї3IIцiDIII ФЬХУJllo1'1Р"D- Проrpaма po:uumcy .onoаічоra 1'D11J16aDy а 
130201 cnolJ'l'lf8нoT Cnpв80811Jlocn1 м.БРО_IІРІIIIВ 2007-2011 РОКІ' 990 990 
130112 • Інші вндаncи Пporpaма ~З mo6o_'1О JIO Mora "icm1" 19.9 • 19" • 



/:-·"<t:·try.~ : .... I""t~--_···_-- .. ЩZff' ...... rr-r;lг .. ~"--. .-" .', '0 ".: !.: _YAI ... iiiпi18 В.а",.са:..т. .. І" •• о.' • ' '", . ,І;. : ". .0 . . ", .. ' - .-... . -.-." . о· \, .... :.~-:,'}.-""\ " ... ,. ''.'' ~.' '" ... . . .. . 
~ ': .. ' .'jll'.. Mlc. .. r .... i. оо. ·'0. .. ." і.о " . • •• ! • 

.' О о 3324'7.4 3324'7.4 

І І І Праl1JllМIL па 6уAl811ицnIY 'м , 
pclCDlllnPYICЦlї ban:nCPIDIX МсрС8 на 

J50JOJ Кaniтanwri ВJШuem .. 2008-2009 РОКИ 4566.3 4566.3 

150101 Кani'l1UlltНi BICIIЦCНJUr 
Проrpвма ПО буді8НJЩn1)' 'ІВ 

13064,4 13064,4 
Ціш.о8і фоиди. ynopeнi оprвнaми 

мicцeвoro С8М08pJЩ)'11 ....... і рсконструхцаї об'ааів с:оцUuп.ноro 

місцr:вuми opr8НВМИ виконuчоі 
прнзнаЧСlllUI на 2008-2009 роки 

240900 IUIЦlI 500 500 
Ba.ora по nporpBMi 13564,4 13564,4 

Будівннцтво 'ІВ pcКOHcтpyICЦЇJI 

мвriCЩJanьННХ ВУJlИЦЬ 

ЗlII'ВJIЬноміськоro npнзначсНIUI на 2008-
150101 Квniтanr.нi ВICllЦСНІ" 2009 роки 14416,7 14416,7 

Місьха nporpaмa по будівlІНЦТВУ'ІВ 

PCКOHcтpyxцtї 3IIJ'ВJПoноосвіnrіх та 
дошкinr.ннх ЗВlCllців на 2008 - 2009 

150101 Квni'1'lUlloнi BICIIЦCНIUI lроки 700 700 
',.221 ФI.Вllсове yripBanlllH. .. . . 175 О 190 365 о .. О 

Проrpaмa npoфШIIImIICИ 3ІІ0ЧIIННОСТЇ, 

3МЇЦНCНIUI npoвопорцку, OXOPOIUI првв і 
свобод rpDмaдIН у м.Бровари на 2007-2009 
РОICR 50 50 

. 
Проrpвма пiдroтo81CR 'ІВ ВНХО8111UU1 

о . 
Захисннків Бaтr.кіВIЦlIнн. 8iRс:ьково-фвховоі 
оріЄИ1'ВЦlї маподі 'ІВ провсдCНIUI пршову на 

Субвснціа з Micцeвoro бlD.ФR'lY строкову віАс:ькову c:nyacбу В .1. БроваРl1 15 15 

250344 дсрІСВВному бю_cty на викона Проrpвма npoфiJwmlКИ ЗВХВОрІОВIDIОСТЇ 
nporpвм соціlUlЬRD-CКOпомічоuro НIІССІІСНI18 міста броваРІІІІа 8ірус:ннА 
'ІВ кynr.'1YPHoro pD3ВИ'І1С)' рсПоні8 І"СПВТИТ А 1111 2008 -2011 РОICR 50 50 

Проrpвма дЬшьпостї та фінвпСОDоі 
пlд'rpllМJCll держВВІІОro профсс:іlblD-
тс:хнічноro IIВВЧaпr.uоro 3ІІІСІІ1Щ)' 

"БроварсьКІ" профcc:llbllln Jllцсn" у 2008 
іРОці. 60 60 

Проrpама :ш6С3ПСЧClU .. тexнOI"ClUloi та 
ПО8СаСНоі 6С3ПСIСІI 8 tol.БРО8арн в 
.. .БроваРII до 2010 РОІСУ 190 1!~0 



250404 
.. .-. 

Інші 8ида1Х11 

•• ,-v.,-..... .. ~ ••• A,I ,....,.U& U a'U6U"a&I.М ......... ... 

8 ... 5 ва'l 

Пра""".3IIJI)"'ICНJ18 інвccnщiR та 
пanfПJDelIJUl інвccnщfnUого XlliМ...,. 8 М. 
S 

.. ' 

ВИ1СОВУЮчиА обов'пJOl місь1СОГО roJIОВИ - секретар ради 

50 50 

40 40 
22'36.7 60570,857 83507,557· 

I.В.Сапохсхо 
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