
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської 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 рію) та додатків 2,3,4,5,6. 

Розглmyвши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Украіні», ст. 78, 92 Бюджemого кодексу Украіни та 
враховуючи рекомендації поariйноі комісії з питань соціально
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 
ріmеВIfJ!МИ міськоі 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 
N! 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; від 31.10.2008 Н!! 913-
48-05) : 
1.1. В пувхті 8 цифру «83507,557» замінити ва цифру «83052,082» 

2. Додатки 2,3,4,5,6 до рішення Броварської міської ради B~ 14.01.2008 N!! 
616-32-05 «Про бюджет міста ва 2008 рїю) з ваступними зМ1И8МИ викласти 
в IІОвій редакції (додаються). .... .. 
3 .. Фінансовому управлінню Брова~СЬК01 МlСЬК01 ради проводити 
фlllансуваиня видаТЮЕ .. згідно з даним р1шеllВJlМ .... 
4. Це РЇШевия набирає чиивості з дa~'Цpi ~я. 
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Подання: 

нач8JIЬВИК 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- засtyПНИК міСЬКОГО голови 

- начальник юридичного вїдцїлу _______ _ 

- вачальвик управлівия економіки ___ ~_'.;""'!:"'~~r' __ _ 

lIaч8JIыІиІ[ з8I'IIJIыІоо відділу ~ 
7 _ 

. - голова комісії з питань соціально-

• 

в.о. Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Сачemcо 

Н.І.ГнатюК 

економічного та культурноro розвиткі, Jf1)J 
бюджету,фівавсів та цін __ ~~~И-l-l-___ А.В.БуJDCI 

• 

~00978 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, М. Бровари, вул. rarapїHa,15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~~ _____________ ~H2 _______ ~Г 
О Ha~. _____ Biд 

ПРОПОЗИЦІї 
до рішення Броварської міської раДl1 від 20.11.2008 року 

"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 2,3,4,5,6. 

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 У країні", частини 5 стапі 23, стапі 78 
Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних 
уставов, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

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

1.1. ВикоИІ<ОМУ Броварської міської ради збільшити ВИдатки на суму 
721,982 тис.грн., з них: 

1.1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 
видатки на суму 347,1 тис.грн.; . '" 

1.1.2.по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських оргamзаЦ1И 
іНВалідів і ветеранів» зменшитИ ВИдатки на суму 15,0 тис.грн.; 

1.1.3. ПО КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 33,5 
ТИс.грн.; . 
1.1.4. по КФК 250102 «Резервний фонд» збшьшити видатки на суму 

1117,582 тис.грн. 

1 ..' ., ради збільшити загальний .2. Уnpавліншо освіти БроваРСЬКОI МІСЬКОІ 
ОБСJIr вид' 65 9 тис грн з них: аТЮВ на суму, . ". ання» зменшити 

1.2.1. по КФК 010116 «Органи МІсцевого самоврядув 
ІІJrдатки на суму 26,6 тис.грн. . біnьшити видатки на 
1.2.2.по КФК 070101 «Дошкільні заклади ОСВІТИ» з 

CYl4Y 128,642 ТИС.грн.; .' ЛИ (в т ч школа-дитячий 
1.2.3. по КФК 070201 «загальНООС~I~1 шк? .. лі еї гімназії, 

ca.цok, . ') спеЦІалІзованІ JJП(оли, ц, 
ІСоп • ІНТернат при ШКОЛІ, 12391 тис.грн.; 

l
еn)'Ми)>> зменшити видатки. на. cfМY. ')' шкоnи» змеНШИТИ видатки на 
.2.4.по КФК 070202 <<ВеЧІРНІ (ЗМІННІ 

cnty 57,827 ТИс.грн.; .' 



~ 

1.2.5. . по.. КФК . 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи 
із позаШК1ЛЬНОl роботи з Д1ТЬМИ» збільшити видатки на суму 131138 
тис.грН.; , 

1.2.6. по КФК 070701 «Заклади післядипломної ОСВІ'ти III-lV . . ... ( .... рІВНІВ 
акредитацll акадеМll, ІНСТИТУТИ, центри підвищення кваліфікації 
перепідГОТОВКИ, вдосконалення») збільшити видатки на суму 50,0 тис.грн.; , 

1.2.7. по КФК 070801 «Придбання підручників» зменшити видатки на 
суму 145,9 тис.грн.; 

1.2.8. ПО КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної 
освіти» збільшити видатки на суму 35,844 тис.грн.; 

1.2.9. по КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» зменшити видатки 
ва суму 55,779 тис.грн.; 

1.2.10. по КФК 070805 «Групи централізованого господарського 
обслуговування» зменшити видатки на суму 2,351 тис.грн.; 

1.2.11. по КФК 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» збільшити видатки 
ва суму 5,7 тис.грн.; 

1.2.12. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮСnЬ) збільшити видатки на суму 15,424 тис. грн. 

1.3. Управлінню праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради зменшити видатки на загальну суму 69,5 
тис.грн., з них: 

1.3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 
видатки на суму 69,5 тис.грн.; 

1.3.2. по КФК 081002 «Інші видатки на охорону здоров'я» зменшити 
видатки на суму 3,8 тис.грн.; 

1.3.3.по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 
зме1ШІИти видатки на суму 5,0 тис.грн.;. . . . ... 

1.3.4. по КФК 091204 «ТериторіалЬНІ центри І ВlдцшеВНJI СОЦlальНОІ 
допомоги на дому» збільшитИ поточні видатки на суму 9,0 тис.грн . .' за 
Рахунок змешпення видатків по КЕКВ 1120 «Нарахування на зароБІТНУ 
~a~); . . 

1.3.5. по КФК 091207 <dIiльги, що надають. ся ~аселенню (КРІМ ветера: 
ВВВ і пра", .... .. служби органів вНУТРІШНІХ справ та громадян, 

~, В1ИСЬКОl , .. офи) на оплату житлово-
ПОСТРаждали внаслідок ЧорноБИЛЬСЬКОI катастр 26 6 
kОМ}'нanьних послуг і природного газу» зменшити видатки ва суму , 

ТltC'ГPH.; видатки на суму 15,S 
1.3.6. по КФК 250404 «Інші видатки» змевШИТИ 

ТltC'ГPH· .. .. ., 'йв' иплати на пільговик ПРОІЗД 
а 1.3.7. по КФК 170102 «KoмneHcaЦI 1 в івм громадян» збільшитИ 
аВТОМОбільним транспортом окремим катеroр 
1tД1a"rIaI на суму 105,9 тис.грн.; 'язку З вагітністю і полоГ8МЮ> 

.3.8. по КФК 090302 «допомога у зв 
3t.1е11f1nити видатки на суму 208,05 грн.; :пяд за дитиною віком до 3 
ро .,3.9. по КФК 090303 «допомога на дoг~. . . 

ІСів» Зменшити видатки на суму 28473,04 гр ., 
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1.3.10. по K~K 090304 «Одноразова допомога n и 
народження ДИТИНИ» збшьшити видатки на суму 8515 І ,57 грн.; р 

1:3.l1. по КФК 090305 «Допомога на дітей, які перебувають під опікою 
чи ПlI(JlуванНJlМ» зменшити видатки на суму 11146,31 грн.; 

1.3.12. по КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» 
змеНШИТИ видатки на суму 21340,12 грн.; 

1.3.l3. по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» зменшити 
видаТКИ на суму 3168,77 грн.; 

1.3.14. по КФК 090401 «Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям» зменшити видатки на суму 3545,58 грн.; 

1.3.15. по КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» зменшити видатки на суму 17269,7 грн. 

1.3.16. по КФК 090203 «Інші пільги ветеранам війни та праці, особам, 
Jlкі мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» зменшити видатки на 
суму 2,0 тис.грн.; 

1.3.17. по КФК 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг 
зв'JlЗку» зменшити видатки на суму 53,0 тис.грн. 

1.4. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварс~кої міської ради 
. зменшити видатки на суму 97,923 тис.грн., з них: 

1.4.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування)) зменшити 
видатки на суму 8,7 тис.грн.; 

1.4.2. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захисТ)) збільшити 
видатки на суму 4,213 тис.грн.; 

1.4.3 . по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді» зменшити видатки на суму 3 1 ,89~ тис.грн.; 

1.4.4. по КФК 091102 <dIрограми і заходи цеНТРІВ СОЦІальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді») зменшити видатки на суму 7,7 тис.грн.; . 

1.4.5. по КФК 091103 "Соціальні програми і заходи державних оргашв у 
справах молоді" зменшити виатки на суму 6,0 тис.грн.; . . . . 

1.4.6. по КФК 091105 «Утримання клубів П1ДЛІТК1В за МІсцем 
DpОЖИВання» зменшити видатки на суму 12,9 тис.грн.; 

1.4.7. по КФК 091108 «Заходи по реалізації регіональних програм 
в· ... шити видатки на суму 19,437 
JдІІоЧИВку та оздоровлення ДІтеи» змен 

ТИС.грн· 
1.4.8: по КФК 091214 «Інші установи та заклади)) зменшити видатки 

На СУМУ 15,5 тис.грн. 

15 ·тніх Броварської міської зменшити 
. · Службі у справах непоВНОЛl 

ВИдатки на суму 28,250 тис.грн., з них: 17 850 тис.грн. 
1.5.1. ПО КФК 091106 «Imпi видатКИ») на суму ); на суму 0,5 тис.грн.; 
1.5.2. ПО КФК 091214 «Інші установи та закл~ного захисту дітеЙ) на 
1.5.3. по КФК 090802 «Інші програми СОЦl 
~ 9,9 тис.грн. 
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1.6. УправлінlПО житлово- комунального 

Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 
місцевого самоврядування» на суму 42,6 тис.грн.; 

господаРвства 

010116 «Органи 

1.7.Відділу культури Броварської міської ради зменшити видатки на 
суму 107,6 тис.грн., з них : 

1.7.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 
видатки на суму 68,6 ТИС,ГРН.; 

1.7.2.по КФК 110201 «БібліотекИ» збільшити видатки на суму 34,6 
тис.гри. 

1.7.3.по КФК 110202 «Музеї і виставки» збільшити видатки на суму 2,2 
тис.гри.; 

1.7.4. по КФК 110204 «Палаці і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу» збільшити видатки на суму 46,5 тис.грн.; 

1.7.5. по КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» зменшити 
видатки на суму 263,0 тис.грн.; 

1.7.6. по КФК 110502 «Інші культурно - освітні заклади та заходи» 
збільшити видатки на суму 8,2 тис.грн.; 

1.7.7. по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та 
інші мистецькі заклади та заходи» збільшити видатки на суму 132,5 
ТИС.грн. 

1.8. Відділ фізкультури та спорту Броварської міської ради зменшити 
видатки на суму 70,0 тис.грн., З них : 

1.8.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 
видатки на суму 1,7 тис.грн.; 

1.8.2.по КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань» збільшити видатки на суму 42,750 тис.грн.; 

1.8.3.КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ» зменmити видатки на суму 29,950 тис.грн.; 

1.8.4. ПО КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» 

Зменшити видатки на суму 7,3 тис.грн.; . 
1.8.5. по КФК 130113 «Централізована бухгалтерu!» змеНШИТИ видатки 

ІІа суму 3,8 тис.грн.; б . . 
1.8.6. по КФК 130201 <d!роведеННJI навчально-тр~нуваль~ з ОрlВ І 

змагань (які проводяться громадськими організацІЯМИ ФІЗКУЛЬТУРНО
СПОРТИвної спрямованості») зменшити видатки на суму 70,0 тис.грн. 

1 9 ., та архітектури Броварської міськоі 
plHn~ • УnpaвnlНШО МІстобуДУВаннякфк 010116 «Органи місцевого 
~ зменшити видатки по 

самоврядуВанню) на суму 158,799 тис.грн. 

110 ф' 'нию Броварської міськоі ради зменшити 
11 • • lНансовому упрaвn1 • 
и,цатхи на загальну суму 92,854 тис.грн., з НИХ. aННJI» на суму 

27 1.10.1.по КФК 010116 «Органи місцевоГо самоврЯДУВ 
,854 ТИс.грн.; 
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1.10.2. по КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на. в~конання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку реГІОНІВ» на суму 65,0 тис. грн. 

1.11.Управлінню економіки Броварської міської ради зменшити видатки 
на зaranьиу суму 56,707 тис.грн., з них: 

1.11.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 
27,206 тис.грн.; 

1.11.2. по КФК 180404 «Підтримка малого і середнього 
підприємництва» на суму 22,21 О тис.грн.; 

1.11.3. ПО КФК 250404 «Інші видатки» на суму 7,291 тис.грн. 

1.12. Спеціальному відділу контролю за станом благоустрою та 
зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради зменшити видатки по 
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 28,1 тис.грн. 

1.13. Управлінню комунальної власності Броварської міськоі ради 
зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на 
суму 35,549 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

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

1.1. Відцілу капітального будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради зменшити 
видатки на суму 397,4 тис.грн. по КФК 150101 (<Капітальні вкладення»: 
зменшити видатки по: 

_ Проектуванню та будівництву водовідводу дощови:с та тал~ вод 
по 1 О-му мікрорайону в м. Бровари. І-ша черга. Ділянка вІД вул. 
Возз'єднання до вул. Осипова на суму 40,0 тис.грн.; .. . 

_ Проектуваншо та реконструкції пішохідного бульвару в ранОНІ 
34-го мікрорайону в м. Бровари на суму 13,0 тис.грн.; 

_ Проектуваншо та реконструкції громадського туалету в парку 
"Перемога" на суму О 935 тис.грн.; 

_ Проектуваиню та pe~OHcтpyкцiї вулиці Шевченка в м. Бровари 
Київської обл. на суму 0,665 ~~.ГPH.; ьного басейну "Волиа" в м. 

- Проектуванню та peKoHcтpYIЩll плаввл 
Бровари на суму 218,0 тис.грн.; Оо. гімназії ім. ОлійниКа по вул. 
Проектуванню та реКОНСТРУІЩll 397 4 тис.грн.; 
І<расовського, 3-а в м. Бровари :;:::0 пр~екту та реконструкції 
Проектуваиню, коригуванню ~ровари на суму 30,0 тис.грн.; 
шатрового даху нвЦТМ в М. ЇЇ господарчо-пиТНоГО водопроводу 
Проектуваиню та реконстрУКЦ 1300 О тис.грн. 
ПО вул. Київська в м. Бровари на суму , 



збіПЬUJИТИ видатки по: 
_ Проектув~НJI та реконструкція магістральної вулиці 

загальНОМІСЬКОГО значення (вул. Київська) в м. Бровари (І етап: від 
обrіздиої дороги до району Розвилка) на суму 1602,6 тис.грн. 

1.2. управлінню житлово-комуналЬНОГО господарства Броварської Міськ?ї 
ади збільшиТИ видатки на суму 397,4 по КФК 180409 «Внески органІВ 

~licцeBOro самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької 
дiяJIЬНОСТЇ» на поповнення статутного фонду "Служба замовника" . 

Виконуючий обов'язки 
міСЬКОro голови - секретар Р 

- І.В.Сапожко 
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1998,1 

1634,0 

"О,О 

5000,0 

42460,8 

864,4 

357,3 

1044,6 

100,0 

228,7 

5906,0 

2744,0 

241130.8 
134~ 

12000 

14~4 

.. t:.c"nna 

807.4 

4197.4 

4500 

580 

580 

.. §m.s 

2.5,3 

42,6 

9,1 

0,0 

6,3 

7,5 

16,0 

82,8 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4,1 

1,9 

0,0 

17,0 

0,0 
-0,0 

0,0 

0,0 

77,6 

85 

1492,1 

938,0 

500,0 

5000,0 

39780,8 

800,0 

300,0 

179,7 

100,0 

228,7 

5906,0 

2744,0 

U816.0 
ЇШі.2 

11000.0 

1118.2 

1190.431 

їіі7.4 

4197.4 

4JOO.0 

1]0.0 

1]0.0 

'149 

1"&59.8 15.0 '149.0 
.. О 100 

1500,0 

600,0 

0,335 

36,3 

12.592,6 

2,6 

300,0 

45,0 

26,0 

228,7 

1200,0 

150,0 

158SS.s 
5167.7 

SOOO.O 

267.7 

1890.431 

"11'.4 
4197.4 

4500.0 

130.0 

130.0 

2500 

2500.0 
150 

150.0 

200 
-200.0 

CIII~"§]1 

Іа 



ДcШIn'a8С5 

.АО Ріше ..... міс .. коі РIUII' 
від Х, 

ПОКD3нШСІІ 

o6cвriв аdж610ДЖe'JIIDX трансфертів 

загаJlЬНИЙ спеціaJJЬНllЙ 

міжбюджетні трансфеРТlI фонд фонд разОl\1 

Субвенції БроваРСЬКОl\ty раііОННОI\ІУ бlоджету 140,0 140,0 

СубвеИЦЇJI на yrpимВНВJI об'єпів спільного кориcryвавви чи 

150313 .niквідацію негативних наслідків дiJшьності об'єктів спільного 

користувВНВJI 140 140,0 

Субвенціи оБJlасному бlОДЖету 345,498 2500 2845,5 

150314 
Субвевціи іншим бюджетам на виконВНВJI інвестиційних проектів 124,898 2500 2624,9 

150344 Субвенціи з місцевого бюджету державному бюджету на виконВJI 

програм соціально-економічовго та КYJlЬтypHOГO розвиrкy регіонів 220,6 220,6 

СубвеlЩЇИ держаВІІОМУ бюджету 110,0 190,0 300,0 

Субвевціи з місцевого бюджету державному бюджету на виконВJI 
150344 програм соціально-економічовго та КYJlЬтypHOГO розвиrкy регіонів 110,0 190 300,0 

.... -:-~-. , ::а r ...... 
Субвенція ДJIJI потеРПШl1Х оБJlастей 3UЇДlloi YKpa~HII і "fIiI ~ 100,0 0,0 100,0 
Iвmi субвенції 

•• #. •• ~~'\ 
150380 І.'" .... ';. ! r. : А ~ d\, 100,0 100,0 

всього .1 (":І IJJ/,y f) 1n·~ , 695,498 2690,0 3385,498 

~:!.~1;J .~ ь І 
Виконуючий обов'язки міського голови - секретар ради 9 О о. t) ~ І.В.Сапожко 

\J7/VVW' 



І І 
.006 

250404 

• 091209 

120100 

120201 
250404 

І 

B •• nlln •• M;Qnf р ..... 

111М 81Ш1111С1' 

.. 8ІІМСНУІІІІІIJfJI П 

ПDOl1JIWа "Д 1dCI.1І cЬOIIд" 
проrpurв 8U13И."СНна де .... шlХ та 
профссіRИl1Х сват, Ю8ЇJ1еRІІИХ дат, 
3ІІОХО"СНна 3D 3ІІСІІУІ1' перед rpOMIlдOIO 

Проf1JllМа забсзпечеии. дiJurlollОСТЇ 

1582.& 
27 

165 

ее .... --

Cncqlan.IIIIR сІІаlШ 

.lаІІ"IClIУ8ІІІIIUI ПDDI1J8М11 сУМа 

О 

, , 
1582.11 

27 

165 

БРО8ВРса.кої cnїJI1СІ1 8cm:pu.iB віОни в І О 

ФіН8І.сова ПЇДТРІ'.ІІШ f1JOмадСIoIСІIХ~А~~Фl!!lrвн!!!!іС'І'ВІ!:!!!!!'і~2~0~06~-~20~0!!!8~ р •• ----:----1f-~IO!....._+------------__1----I----1 
oprвнi3Вl1iii іивanідів і ветеранів Проrpar.IВ 3абсзпеЧСШI. Броварської 

ТcncбачCИНR ї paдioMoвncнНR 

ПсріOJU,ч .. і B'UUUIIIA (ra3fml та 
.ypllan .. ) 
lllші D'uumcll 

орrвнЬашї BeтepВlliB віОН11 і праці та 
3броllИІІХ СІШ ІІВ 2003-2008 рр • 
Проf1JllМD дiJшloНОСТЇ та фіНDllСОВОЇ 
пlдтpИМlСІlБроварської рсдаІСІ1іі 
MicLкpaltOHHOro радіО"lовnеиНR 

ПРОf1JllМа дїJUILIIOcri. фінансової nїДТPllMlCI1 
та ї .. ФОрмуванНR rpoMaдcIoкocri щодо 
дiIUIьносП ОРnUlі8 Micueвoro 

самоврlЩУ8ВНllА Чсрс3 Ко.'Унanьне 

niдnplIEМC'l'1lO Броварської ",іської радll 
"ТCnСС1УДЇJI"Наше ",ic:ro" 
ПРОl1lвма дімыІсп та фіНВlIСОВОЇ 
під1рИ.'1СІ1 pc:.!IIUШU n13fml "Броварська 
пвнорамв" 

п "3 лlOбов'ю до pїДlloro "Ііств" 

28 28 

312 312 

'ОО 'ОО 

'20.9 520.9 
19.9 19.9 

.010 YnpaMI ..... aCВЇnI 113,8 

240900 

240900 
150404 

і 
150404 

ЦШа.ові фоllдll, утворенІ ОРnUlВМIІ 

Micцcвoro caмoBpa.цyввнНR І 

місцевllМIІ ОРnUl .. 111 ВIlIСОIIВВЧОЇ 
вnlUUl 

Цina.oBI ФОIIдlI, утворсІll opnUlaмll 

Micцcвoro cв.'OBpa.цyвВlIIIA і 
мlсцеВllМIІ ОРnUl"llІ DIlIСОIIВВЧОЇ ПРОl1JВМа "ОбдаРОВВllість" 
ВnIUUI 

Illшl ВІІДВТІСІІ 

BCIoDI'D па npDl1Iaмl 

Illші ВІІДВТІСІІ ПрОnШМВ "3 любов'lО до pїДlloro мlств· 

81.9 

31.9 

МісІока nPOI1l .. la забезпечеНl1А 
ПОЖСЖІІОЇ бсзпеlCll в .,.БроваРII ІІа 
період до 20 І О року 460 

188,6 

188,6 

460 

110,5 

31.9 



~ 
. 
~.- ,--- .. І - ........ . -. -_ .. - -

\ 

1.081fJD2! h,nUl.,IA .... ' ІМ S801I08~·1 
, 

.. 6,2 
46.2 

.0904121 
1I1111,.,UIII1XII ". cau1anw",n J 2114.\ 

2ІІХІ1С1" НIICClfCI"" 
2114,1 

Пlлl.Пl, &QD lfIUIIIIOnCII Hac:cnCНIIJO 
(крім am:paнi. ВВВ І праці, МіCloка nporpaмa couiвnwloro 38ХНС1)' 
.iRCIoJCDi c:ny3К6l1, орnucі. 
.нутріШНіх cnpaa та rpo"lUIIНo ві 

ПС:llсіоиері., iH.ВnIдfa та coЦЇВn.HD-

nac:'lpUt4llllll .Н8СІІЇдОIС 
НС3ІІХІIЩС:ИIIХ ВС:рСТВ НIІССІІClП" ІІа 2006-

ЧорнобlUl~коі IІПВС1РОфll) ІІа 
2009 рОЮI 

ОПJI81)' "IT.��oao-КОМ)'НІШІоНIIХ 373,9 
373,9 

.091207 nocnyr і nPllpoдllOro ray 
Цi.n.a.i ФОНДІІ, yraopcнi орnUClUolll 
.. icцc:aoro сам08PJ1AY118Н1" і 
.. іСЦС:811М1І орПІН1Uo111 ВIlКОН88'10і 9130 9130 

240900 ВnIUUI 

Bc.ara па nparpllМl 2534,1 9130 11664,1 

Проrрама по відшкoдyll8lllllO ВИ1рВТ 3D 

Ко .. пснсвцlАllі .lm.na11ll1a бакоurm.ис: ПС:РС:ВС3СНI .. ба обмс:жс:н" 
ni.nloroBIIR проЬа ВВ1'D .. 06i.nIoIШ .. n1.nьroBIIX кaтc:ropiR IІIІССІІClIН8 М. &роварll 

'qJ8ИCnDp'lO" OICpCМIIM кaтc:ropїJIM Па&:ІІЖІIРСIoIClIt.1 ВВ1'Dt.loDI.llIоИIlt.1 'qJ8IICnOprot.1 

170101 ,f1JO ..... и :lanшlollОro lCOD"стуваиl" ІІа 1008 рік 693,9 693,9 

ПроrрlUo'" nUrrpIlMlCI1 niJmplIEМCТВl1 "ЦС:11Тр 
СОЦЇllllloио--rpyАОвоі, профс:сіRиоі111 MC.lIIКD-

соцll111.lІоі рс:абi.nirвwї іlшвnшів, дітаА-
іlllllШіді. 111 .. OnOДlIX іН.llllіді." 
&poВВPCloкoro .,icloКOro ТOввpllCТВl1 іllDlUlшів 
:І урасСНI .. М onop"o-pyxoвoro аоарln)' 

250404 Інші BIIдImCII "ПP8l'llСНIІІ" 103 103 

250404 lllші BIIдImCII Проrpама nUrrpIlt.IKII &POBapc:LКOi 140 140 
І t.liCloкpaliOlllloi oprulbaw'i-тoвapllcтвa Цt.nlo08і фОНДІ" yrвopclli oprulaмl 

Micuc:вoro caмoBpaдyв8lll11 і ЧС:Р80IIОro Xpccn1 УICpDЇIШ 

Mlcuc:allMII ОрПІНlUoll1 ВIІКОIl88чоі 
140900 ММІІ 48 48 

BCloara па npal1UlMi 140 48 188 
Проrpама пonlпшсиН8 с:тану бапс:КІІ, 

250404 IlІшl BIIдDТICII ппа", праці і 811р06II11ЧОro С:С:РCAQ8I1ЩD 1 2 

.060 Вlмi.n у cnaa •• z сlм'іта ммодl 1411,376 О 1411,376 
Проrpaмll13DXOдll uc:нтpiB 
соЦЇМIоЮIХ cnya6 ДІІІІ сім'і, дm:П 

.091101 111МOnоді 32 32 



. .,. .... ~ 

.091108 

.090412 

.091103 

.090412 

'.oan па n .. а"" ..... ' 
Міса.а nPOI)JlWll8U&nО'llIИIC)' та 

Зaxoдlr по peuї3lШirрenОИllllloНl1Х O3I&Opoвncнa ДiТeJI н8 періад 2008-2012 
nporpaм 8ЇдnОЧlrиlC)' та рокі8 
О3дорС)ВnСИU дітс! 
Іrаші 811д&11С1І иа coцilllllolnrR 
:IIXIICf иac:cnснu 
СоціllllloНЇ проrpaмll і 3ІІХадІ1 
дcpD8НІІХ ОРnUlїВ у справах 

BCloaro па nparpaMi 

ll1ші ВІІДІПІСІІ н8 COцilllllollllR 

3IIXIICf иac:cnСИІІ8 
Проrpвмll і 3ІІІСОДИ центрів 
coцiВnIlHIIX CnYIt6 ДIUI сім'ї. дітс" 

Міська ПРОІрвма 3 nlrraнlo роБOnl3 
обдаРО8ОНОIO MQIIOДДlO ІІа 2006-2012 poКlI 

Міська проrра .. а соціВnIlИОI'O 3IIXI1c:ry дітсІ
Cllріт u дїтсR. .кі 31U1I1ШIUIIIС8 БС:І 
бап.КЇ8СllКОI'O піКnУВlІІlВ ІІа 2005-2008 
роки 

\ 
, 

41 47 
\20.8 

120.& 

819,663 819,663 

24 24 

35 35 

59 59 

149.213 149.213 

• 17.3 17.3 
~U~МСШ:::=CW=:~ __ -:" ____ ;МіСllка nporpar.,a пїд'l'p"мю, мonаді на 200=1-1--:..:.:::...-+--------------+-----+--,;..:;;.--; 
CoцiВnIlHi пporpaмll і 3ІІХОДІ1 201 О рою, 

.091102 

.091103 
дсржа8иllX ОРl'llll18 У спраІІМ 
MDnDAЇ 
BCIoara па nparp.Mi 

МіСІІка nporpaма 3IU106il'llllll8 дll11Ічіl\ 
CoцiВnIlHI проrplМlІ і ЗаХОДИ 61:1npll1YJtllllOcтi І 6C3AQrЛJlдИОсті ІІа 2006-

.091107 .......... ІІІІХ ОРl'ІІІІlву справах сі.,'і 2010 роки 
.061 CnJ3dia ycnp ••• s дtnii 

lllші nporpaми couiВnLlloro 
.090802 3ІІХІIСІУ ІІCnO.llonїТІlіх 

ПроrplМа 3IUI061nUlII. дll11ІчіП 
61:1ПРll1YпІоІІОсті і 6C3дornaдROcтi ІІа 2006-
2010pcжu 

.090412 

240900 

100203 

100102 

Упраалlllll. _lТnа.о-

.080 кaМYllUllllarD roCnDД8Pcna 
lllшl DIIA\mCII ІІа coцiвn"",,n 
38XIICf ІІIІСМСІІИ8 МісІоІСВ ПРОІрlМа coцtanlollOI'O 3DX1Ic:ry 
ЦiJta.o8i фОIUUI, )'ПОpcllі OPnUllМlI пенсіонерів. ill.вniдi. та coцiВnIoIIO
Micцcвoro CIUoIO.plДYllllllllI і ІІC3DXIIIЦСИІIХ .cpcrD IIВCCnCllllllla 2006-
місцсаlОIІІ ОРnUШМl1 .ІІКОII88чоі 2009 РОЮІ 
Вnaдll 

BCloaro па npal1laMi 

Кani11Ul1011ltR PCМOIIТ "lТnoaol'O 
IФОиду .IicцcallX ОРПUlI. aJIaдIl 

95.4 
111,7 111,7 

150 150 
о 

40,1 40.1 

14059.4 17176.857 31136.157 

50 

350 
50 350 400 

12149,4 12149,4 

1860 1860 



- І - , \ ~-~ 1 
/'7D7IU 

.. ,-.... ...... nt 'оОсі1іІ • ....,. ...... -...",. ............ 2486.6 

... "'..-OtSIJtw .... _І, ......-pcnнa 
, 

І-І 
'ЦlII...t фtNUI".~" opnu-,,/ 
",lcueвol'O ~u,.' 

.vicqca.rall' opnII'lІМlf .If&'Ol ..... or 8966.7 8966.1 
8llIIIUІ 267.1 

150101 Кanfnuпoнi IIICIJMCНU 1400',4 11111 2S730,4 
Ba.orD по npon ... 1 

Проrpaма ncpcnetmr.Horo pcnвuncy 
'l'ClUIOnOC1'8'lIlНJUI !ІІа '111 

.npовадженJUr снepro:l6c:ріraю'l11Х 

ТСХНOJIопА по кп 
-Sро.аритennоснерroмерсжа" на 2008 

150101 КaniтanloНЇ .ІСІІвдeJUUI 
І рік 5000 SOOO 

OxoPOlla'l11 раціОНаІІЬне Проrpaма охороНІI НUКОЛlIWН.Оro 

240601 .1І1COIJI'craина not'UOдIUІХ I)ССУрсів nPIlOOAlloro середо.llща 10S,857 105.857 

110 Вімill ІС)'АТJIП' 631,4 130 161,4 

Фinapt.,онu.му.яl'lllі капНIСТІ'.И і Проrpaма проведснна куnьтурно-масо.их 

аисамБАі та ы�іi MIu:тeЦloк1 38Х0дів М. SPOЇвapll на 2007-2008 

\\0\03 3UIUUU' 11138ХОдИ ooкu(n,c.rpH.) 591.5 591,5 

ФblapмОll","'YS',,,ні кaneаиВИ і ПроrtJllМа ро:ІВ1пху IІlbIu,арод,шro 

ансам6nі 111 ЬШІі MIu:тeЦloк1 cnівро6іwиvnа м.6РО8ари ІІа 2007-2012 

\\0\03 31UШ1UU' 111311ХОД1' РОКІ' 20 20 

ПроfPll',а po381mcy peкpeauii .II038ЇJUu1 
\50\0\ ~тan"HiBКnlAeHНI ... 6008l1ОIІIІО 2007-2012 OOКlI 130 130 

250404 \нші 8'uuma' Проrpама "3 JU06oВ'IО до р1дноro міста" 19,9 19,9 
Віміа s фы�'І,,оіi КУЛЬ..,р.1 та 

150 cnoP1'Y 1396,15 О 1396,15 
ПPOUСАС"'UlIІIJ.DЧМ,",'О- ПроrpВМВ PCn81tncy фїSlI""ої КYn"1)'p1l і 

\30101 ."'ІХ sб0рі8 t sмaraп .. CnQJnY ІІа 1007 -10\ 1 РОКІ' В МoliOO8DIJII 456,25 456,25 
Про8C,llC"". "8'1ІІІІ""0-
ТРСIІУІІМ"'''1Х s60p1в і sмaraп .. (аlCi 
npDJJ0JUn'ЬC8rpor.uw:LICIIM" 

орraubaцtDCИ фЬКУЛЬ'l)'pIlО- ПроtplWа PO:J81n1C)' Ч0ll08ічоro I'ІІIдбony 8 
\]OZOI споpn'8l1оі CnP8MD8IUIac:ri) м.IiРОВIlplIIIВ 1007-1011 РОКlI 920 920 
1]0112 IІІші B'uumaa ПРОl'DIWа"3 n10608'to до DWIOro міств" 19.9 19,9 



~-- ~--- • .... .-.-

1 . ..... . 
Про.,....... 110 .." ...... иUnO!, ... .. 
peara •• cnpyaadr І ...... ср .... Мсрс8 ••• 

(,sololl LIWIIIW,18lUl1Ulfll" .. 
• 20011-200' ра"l 3226.3 3226.3 

12815.465 12815.465 /,50,0,) І 
Юшirallw,I.ICIfUCI"" ПроrpIМD по 6),дl.ШIU1'В)' та 

f ЦbrIoDll; ФОIUllI, yDlopcl" Opl1U'lWlI реконструкції 06'єиі. саuіалы�оrD 
MicцeaorD awDJI~ і npll3lla .. el .... ІІа 2008-2009 роки 
місцеаllМl1 Opl'Df11W11 .llxoнu"oi 

500 500 
240900 ВlllUlJf 

13315.465 13315,465 Ba.oro по проrpDиі 
!iyДЇBHIIUТВO та peкoHC1p)'ICUЇJI 
маПстрanloНl1Х вулиць 

38ПU1lономіСIoКОrD ПРll3на .. снНJI ІІа 2008 

150101 Кanіtaлlollі ВIСІІ8ДСНIIІ 2009 POКlI 16005.635 16005,635 
Міська nporp8M8 по будіВНIІUТВУ та 
PCKOHcтpyкulї зaranloноосві11lіх та 
дошкinloНl1Х :шкnадів на 2008 - 2009 

150101 КaniтanloHi BICllIUICНIII IPOКlI 302.6 302,6 
12.1 Фlп.пса_. упр.мі"l" 110 О 190 300 

ПРОl1'lUolа профinВК11IК1I 3/lО"IIНIІОеті, 
:lMiUИClIIII ПРОВОПОРIUUCY, ОxopDllИ прав і 
С80бод l1'омlІдІІН у "1.!іРО88Р" на 2007-2009 
POКlI 50 50 

ПРОl1'вма пiдroтo8К11 та 811ХО88І1111 
3ІІХІIClШків )і811окіВШIІІШ, 8iRCbXODo-фВХО80і 

oplolТDlUЇ ммоді та ПР08СДС:ННJI ПРІ13О8У ІІа 
Су68Сlщіа :І Micцcвol'O 61О_СТУ IС11И1КОВУ 8іАСЬХО8У c:ny.6y В м. )іроварl! О О 

250344 дcpID8110МY бlOДWery на 81!КOIIIII Проf1JDМа профinВК1111CJ1 38Х80РIОВ8ІIОеті 
nPOf1JDМ COuilllllo"D-CКОIIОмі'lОIlI'O IIDCCllClIІIІ Micra БРОВ8РІ! 118 8іРУСІІІІА 
та КYJI.1YPIIOI'O р03811Т1С)' pcrїOlli8 rcnmlТ А ІІа 2001 -2011 РОICJІ О О 

Проrpaма дЬш.IIОеті та фlllDllСО80і 
пiдтpllМlCJ1 дcpICII81101'O профссіRIІD-
ТCXIli'lllOI'O 1188'1ІІІІ101101'0 :laкnaдy 
"6ро88рсыcJАR профссlRllІІR JlіцсВ" у 2001 
РОці. 60 60 

ПРОI1'IUoID 3DБC:SПС'lСIIII. ТСХІIОІ'Сllllоі та 
ПОИССІІCllоі БC:SПСКlI 8 "1.6РО8I11Щ 8 
"1.!іІЮваРII до 20 І О року 190 190 



·,-----------·----·------~~~~·~~~~·~-~-;;-~·~~~~~------~-27.~~79~·~--~~ .. c=~.~~-==~-=~=~====~~========F=~~~==~---
l7ponpaмa ~." •• " ............. .... 
_'11"'''''''' h.acan."mIlOrD _'м.", а М. 

rr 32."709 
60173.457 

ВИКОНУЮЧlln 0608Икаf міськоro roлО8И - секретар р8ДИ LВ.Canожко 



І'· .н р 
(!)lИ І Виконуючому обов'язки 

міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подаlj.НЛ 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 

ради, JIICa відбудеться 20.11.2008 року, проект рішеННJI, за пропозицією виконавчого 
IOмimy: 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 року Н!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" 
та до додатків 2,3,6; 

- Про затверджеННJI звіту про виконання бюджету 
м. Бровари за 9 місяців 2008 року. 

Начальник 
ФЇИансового УПРAODJ"~'~ ?A1a-ee~~, А.м.3елеиська 

-
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