
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г І 
Про внесення змін до рішення 

Броварської Micь~oї ради від 14.01.2008 року Н!! 616-32-05 
«Про бюджет МІста на 2008 рію) та додатків 1,2,3,4,6. 

Роз~ляну~ПІИ пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, ВІДПОВІДНО до п. 23 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядув~ня В Украіні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу Украіни, на 
виконання РІшення сесії Київської обласної ради від 12.12.2008 Н!! 389-21-
V, та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
еко~омічного 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; 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; від 31.10.2008 Н!! 913-
48-05; від 20.11.2008 Н!! 938-49-05: від 05.12.2008 N!!943-50-05) : 

1.I.В пункті 1 цифру «249688,089» замінити на цифру «246385,669»; 
1.2. В пункті 1.1. цифру «173064,434» замінити на цифру «172846,234»; 
1.3. В пункті 1.1.1. цифру «41733,136» замінити на цифру «41514,936» 
1.4.В пункті 1.2. цифру «76623,655» замінити на цифру «73539,435»; 
1.5. В пункті 1.2.1. цифру «43195,731» замінити на цифру «40138,349»; 
1.6.В пункті 2 цифру «274029,746» замінити на цифру <<270727,326»; 
1.7.В пункті 2.1. цифру «187508,834» замінити на цифру «~87290,634»;ф 
1.8.В пункті 2.2. цифри «86520,912» та «51185,531» замІНИТИ на ци ри 

«83436,692» та «48128,149»; 
1.9. В пункті 8 цифру «82050,382» замінити на цифру «82589,263» 
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2. Додатки 1,2,3,4,6 до р~ення Броварсько~ міської ради від 14.01.2008 Х!! 
616-32-05 <<Про бюджет МІСта на 2008 рію) з"наступними змінами викласти 
в новій редакції (додаються). 

3. Затвердити додаТІ(ОВУ угоди по договору Х!!24 від 21.08.2008 <<Про 
передачу-прийняття коштів місцевих бюджетів на співфінансування 
об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі 
оснащеННJI інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків 
засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і 
реконструкціlО теплових котелень, будівництво і газифікацію населених 
пунктів» (додаток 7). 

4. Затвердити додаткову угоди по договору Н!! 06 від О 1.04.2008 <<Про 
передачу-прийняття субвенції на виконання інвестиційних проектів» 
(додаток 8). 

4. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно з даним рішенням. 

5. Це рішеННJI набирає чинності з дати itorc[ nP~Я. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м.Бровари 
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ПодaннJl: 

начальник 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

, C---J 

- начальник юридичного відцїлу ___ ' __ СІ-="---__ 

- начальник управління економіки ----~----~f-I---

- вач8JIыІик ЗaгaJIЬИОro B~ 
"2" 

В.В.Руденко 

І.Г.Лавер 

Н.І.Саченко 

Н.І.Гнатюк 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету,фінансів та цін 

------~~-----
А.В.Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

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

~~------______ .Ng _______ ~r D иаJ& _______ ,Від 

. пропозm~і 
до РІшення Броварської міської раДl1 від 18.12.2008 року 

"Про внесення змін до рішеННJI 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року 
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Ng ~16-3~-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" та додатків 1,2,3,4,6. 
~1ДПОВ1ДНО до ЗакОНі? України "Про Державний бюджет України на 

2~08 РІК та про внесення ЗМІН дО деяких законодавчих актів України, " Про 
МІсцеве самоврядувaННJI в Украіні", частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних 
установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Зменшити доходну частину загального фОНДУ на суму по КФК 
41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитииства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» на 

суму 218,2 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
1. Змеиmити загальний обсяг бюджетних призначень загального 

фонду на суму 218,2 тис.грн., а саме: 
1.1. Управлінню праці та соціального захисту населеННJI по КФК 090304 

«Одноразова допомога при народжеlПUI дитини» на суму 218,2 тис. грн. 

2. В межах загального обсягу бюджетних призначень здійснити 

перерозподіл: 
2.1. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки на суму 

1 353,681 тис.грн., з них: . 
2.1.1. по КФК 010116 «Органи МІсцевого самоврядування» зменшити 

видатки на суму 317,099 тис.грн.; 
2.1.2. по КФК 120100 «ТелебачеlПUI і радіомовлення» збільшити 

видатки на суму 48,0 тис.грн.;. . 
2.1.3. по КФК 120201 <dIеРl0ДИЧИI видання (газети та журнали)) 

збільшити видатки на суму 50,1 тис.грн.; 
2.1.4. по КФК 250404 <dНmЇ видаТКИ» зменшити видатки на суму 33,6 

тис.грн. 
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2.1.5. по КФК 250102 «Резервний фонд)" 

1101,082 тис.грн. r зменшити видатки на суму 

2.2. Vпр~іНlПO освіти Броварської міськоі ради зменшити загальний 
обсп видатюв на суму 1 124,590 тис.грн., з них: 

2.2.1. по КФК 010 116 «Органи місцевого саМОВРJlДУВання» зменшити 
видатки на суму 35,2 тис.грн.; 

2.2.2.по КФК 0701 О 1 «Дошкільні заклади освіти» зменшити видатки на 
суму 314,935 тис.грн.; 

2.2.3. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї гімназії 
колегіуми») зменшити видатки на суму 537,249 тис.грн.; , , 

2.2.4.по КФК 070202 «Вечірні (змінні) школи» зменшити видатки на 
суму 3,5 тис.грн.; 

2.2.5. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми» зменшити видатки на суму 202,459 
тис.грн.; 

2.2.6. по КФК 070801 <dIридбання підручників» зменшити видатки на 
суму 0,120 тис.грн.; 

2.2.7. по КФК 070802 <<Методична робота, інші заходи у сфері народної 
освіТИ» зменшити видатки на суму 9,212 тис.грн.; 

2.2.8. по КФК 070804 <<Централізована бухгалтерію) зменшити видатки 
на суму 8,206 тис.грн.; 

2.2.9. по КФК 070805 <<Групи централізованого господарського 
обслуговув8ИНJI» зменmити видатки на суму 6,125 тис.грн.; 

2.2.10. ПО КФК 070808 «Допомога дітям-сиротам та дiTJIМ, позбавлених 
батьківського піклування, JIICИМ ВИПОВIПОЄТЬСJl 18 років» зменшити видатки 
на суму 0,03 тис.грн.; 

2.2.11. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ» зменшити видатки на суму 24,8БО тис.грн.; 

2.2.1.2. по КФК 250404 «Інші видатки» збільшити видатки на суму 
17,30б тис.грн. 

2.3. Управліншо праці та соціального захисту населеВНJI Броварської 
міськоіради збільшити видатки на суму 3447,442 тис.грн., з них: 

2.3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванНJI» зменшити 
видатки на суму 181,995 тис.грн.; . 

2.3.2.по КФК 090412 «Інші видатки на СОЦІальний захист населеННJl) 
збільшити видатки на суму 3 641,827 тис .. грн.; ... . .. 

233 КФК 091204 «Територіальш центри І ВlддшеВНJI СОЦlальНОI 
. . . по ~" змеУУУУУУ,rru' видатки на суму 12,390 тис.грн.; 

допомоги на ДО ... АJ,r IUJ.AП'&''' 

. . авах сім'ї та молоді Броварської міської ради 
2.4. ВІДДІЛУ У спр 5 НИХ. 

змеиmити видатки на суму 153,95 тис.грн., з . 
К 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 

2.4.1. по КФ 
видатки на суму 26,549 тис.грн.; 
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2.4.2: по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захис1'» 
змеНІІІИТИ видатки на суму 26,513 тис.грн.; 

. 2:4.3 . по K~K 091101 «УтриманНJI центрів соціалышх служб ДJIJI сім'ї, 
Д1теи та МОЛОДІ» зменшити видатки на суму 71,2 тис.грн.; 

2.4.4. по K~K 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах МОЛОДІ» зменшити видатки на суму 4,0 тис.грн.; 

2.4.5. по КФК 091105 «УтриманНJI клубів підлітків за місцем 
проживання» зменшити видатки на суму 18,7 тис.грн.; 
. 2.4.6. по КФК 091108 «Заходи по реалізації регіональних програм 

ВІДПОЧИНКУ та оздоровлеННJI дітей» зменшити видатки на суму 4,213 
тис.грн.; 

2.4.7. по КФК 091214 «Інші установи та заклади» зменшити видатки 
на суму 2,780 тис.грн. 

2.5. Службі у справах неповнолітніх Броварської міської зменшити 
видатки на суму 109,770 тис.грн., з них: 

2.5.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 
видатки на суму 25,773 тис.грн.; 

2.5.2. по КФК 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» на 
суму 2,406 тис.грн 

2.5.3.по КФК 091106 «Інші видатки» на суму 75,065 тис.грн. 
2.5.4. по КФК 091214 «Інші установи та заклади» на суму 6,526 тис.грн.; 

2.6. Управлінmo житлово-комунального господарвства Броварської 

міської ради зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 
самоврядуванНЯ» на суму 73,299 тис.грн.; 

2.7.Відділу культури Броварської міської ради зменшити видатки на 

суму 204,772 тис.грн., з них : 
2.7.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядув8JШJI) на суму 

18,932 тис.грн.; 
2.7.2.по КФК 110201 <<Бібліотеки» на суму 17,240 тис.грн. 
2.7.3.по КФК 110202 <<Музеї і виставкю) на суму 6,635 тис.грн.; 

. 2.7.4. по КФК 110204 <d1aлаці і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу» на суму 35,250 тис.грн.; . ... 

2.7.5. по КФК 110205 <<Школи естетичного виховaннJI Дlтеи» на суму 

123,21~ тис.грн.; . . . 
2.7.6. по КФК 110502 <dнmi культурно - ОСВІТН1 заклади та захоДИ» на 

суму 3,5 тис.грн. 

2.8. Відділ ФізКУЛЬТУРИ та спорту Броварської міської ради зменшити 
видатки на суму 36,340 тис.грн., з НИХ. : 

2.8.1. по КФК 010116 «Органи МІсцевого самоврядувaнНJJ» на суму 

11,090 тис.грн.; . 
2.8.2. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

ДЮСШ» ва суму 13,350 тис.грн.; 



4 
2.8.3. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» на 

суму 3,8 тис.грн.; 

2.8.4. по КФК 130113 «Централізована бухгалтерія» на суму 8,1 
тис.грн.; 

2.9. Управлінню містобудування та архітектури Броварської міської 
ради зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 
самоврядуванНJI» на суму 48,930 тис.rpн. 

2.10. Фінансовому управлінню Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 
23,042 тис.грн.; 

2.11. Управлінню економіки Броварської міської ради зменшити видатки 
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 78,754 
тис.грн.; 

2.12. Спеціальному ВІДДІЛУ контролю за станом благоустрою та 
зовнішнім дизайном міста Броварської міської ради зменшити видатки по 
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванНJI» на суму 32,849 тис.rpн. 

2.13. Управлїиню комунальної власності Броварської міської ради 
змеиmити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на 
суму 56,1 тис.грн. 

2.14. Відцілу капітального будівництва Броварської міської ради 
змеmпити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядувaнНJl» на 

суму І 5 1,360 тис.грн. 

СПЕДІАЛЬНИН ФОНД 
ДОХОДИ 

І.Зменшити доходну частину бюджету міста на суму 3084,220 тис.грн., 

з них: .. 
1-.1. по КФК 33010000 <<Надходження ВІД продажу земельних Д1JIЯИО~ 

несільськогосподарського призначеННJI до розмежувaнНJI земель державНОІ 
та комунальної власноСТЇ» на суму 30~7,382 тис. грн.;. -

12 КФК 50110000 «ЦільОВІ фонди утвореш верховною Радою .. по . 
Автономної республіки Крим, органами МІсцевого самоврядув8ИНJI та 
місцевими органами влади» на суму 26,838 тис.грн. 

BJlДATКJI 

1 З днУ часТИНУ бюджету міста на загальну суму 3084,220 
. меВІПИТИ дохо 

тис.грн., з вих: Б··· .. 
11 В·· ·тального будівництва роваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради змеlППИТИ .• 1ДДшу к8Ш 

nУ"Оn1:.ИУ суму 3084 220 тис.грн., з вих: 
видатки на Зcu UOI'"" ' 
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1.1.1. по КФК 150101 «Капітальні вкладення» 
тис.грн., з них : на суму 3057,382 

по !Ч?оектуваншо, КОригуваmпo робочого проекту та будівництво 
8ДМ1Н1стративного будинку з благоустроєм прилеглої території та 
культурно-виставковою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. 
Бровари на суму 799,428 тис.rpн.; 
по прое~ан~ та будівництву водовідводу дощових та талих вод по 
10-мr МlIСРОРаиону в м. Бровари. І-ша черга. Ділянка від вул. 
Возз єднання до вул. Осипова на суму 9,552 ТИС.Ірн.; 
по проектуваншо та будівництву rpOMaдCLKOrO туалету в парку 
"П ... " 6 риозернии на суму ,830 тис.rpн.; 
по проектуванню та будівництву газопроведення церкви св. Апостола 
Іоанна Богослова Української Православної Церкви по вул. 
ЧерНJIXЇвського в м.Бровари на суму 1,279 тис.rpн.; 

- по проектуваншо та реконструкції магістральної вулиці районного 

значення в М. Бровари (вул. Возз'єднання) на суму 63,476 тис.грн.; 
по проектуванню та реКОНС1рукції магістральної вулиці 

загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (І етап: від 
об'їздної дороги до району Розвилка) на суму 1305,584 тис.rpн.; 
по проектуванюо та реконС1рукції вул .. Островського в м.Бровари на 
суму 5,453 тис.грн.; 
по проектуванюо та реКОНС1рукції магістральної вулиці районного 
значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської області на суму 

510,606 тис.грн.; 
по проектувaнmo та реКОНС1рукції дощової каналізації по вул. 
Малокиївська в м. Бровари на суму 1,622 тис.грн.; 
по проектуванюо та реКОНС1рукції внутрimвьоквартального проїзду 
(вул. Малокиівська) в м. Бровари Київської обл. на суму 17,077 
тис.грн.; 

по проектувaнmo та реконструкції парку їм. "Шевченко" в м. Бровари 

на суму 9,706 ТИС.Ірн.; 
по проектувaнmo та реКОНС1рукції ІШавального басейну "Лідер" в м. 
Бровари на суму. 3 1,496 ТИС.Ірн.; 
по проектувaнmo та реконС1рУКЦії ІШавального басейну "Вопна" в м. 
Бровари на суму 28,862 ТИС.Ірн.; . 
по проектуванню, коригуванню робочого проекту та рекоиС1рyкцtЯ 
шатрового даху НВЦТМ в м. Бро~~ри на c~ 1,350 ТИС.Ірн.; 
по проектуванню та peKoHcтpyкцu ДИТJlЧОl ~оли ~~eцтв по вул. 
Незалежності,12-б з благоустроєм прилеГЛОl територп та шатровим 

дахом в М. Бровари на суму 7,389 ~C.IpH.; 
по проектуванню та peKoHCТPYКЦU господарчо-питного водопроводу 

по вул. Київська в м. Бровари на суму 257,672 ~с.гри. . 
1.1.2. по КФК 240900 <<Цільові фонди, утв~реш органами МІсцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчО1 влади» зменшити видатки 

на суму 26,838 тис·грН. 



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

2.1. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 240900 
(<Цільові фонди, yrвopeHi органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади» зменшити поточні видатки на суму 65,0 
тис.грН., збільшивши при цьому капітальні. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

, 

І.В.Сапожко 



І. 

І 
І: 

до рішеННJI міської радll 
від }(! 

ДОХОДІІ БIОДih"СУу АІ.БРОВПРІІІІП 1008 рік 

~ IІl\ііАllШУВl\llllЯ доходів 
ТIIС.грн. 

І(од 3пгалlalШn CneuiMlalllln фОll./l P830ft. :sriAIIO із б10ДЖСТІІО10 фОll./l Р830М У Т.'І. 
ICnnСllФіКПllіСIО 

ОIО./lЖет 

Р03ВІІТIt)' - , 
3 1 4 5 6 

100000 Подпткові ШIДХUДЖСIІІIЯ 117511,898 1388 119899,898 
~ 

ПОДПТІСІІ ШІ ДОХОД", nOlIIITICl1 111І IIРllбуток, 

110000 ПОДПТІСІІ 11І1 збільwеllllSl РIШIСОRоі впртості 101459,898 101459,898 
110100 ПодатоlС з доходів фіЗllLlІІ\lХ осіб 101329,898 101329,898 

і, 110100 ПОДПТОІС 1111 IIРllБУТОIС lIiAnpllCI\ICTB 130 , . 130 

.r Податок 1Н1 ПРllб)'ТОI\ піДПРIІСМСТВ і 

організаціR. що належать до комунальної' 

110202 власності 130 130 
110000 ПОДПТlСlІ ШІ ВЛОСllіСТI. 1350 1350 

Податок з влаСНlІків TpallcnopTHIIX засобів та 
120200 іНШllХ CUMoxilIIIIIX маШІІН і мехаllізмів О 2350 2350 

ЗБОРIІ 311 СllсціПЛlallе 1ІІІІСОШ1llllЯ ПрllРОДIШХ 
130000 ресурсі 11 10750 10750 
130500 Плата :ш земЛlО 10150 10750 

140000 ВllутріШllі ПОДПТКІІ 110 ТОВПР" та ПОСЛУГІІ 5851,4 38 5890,4 
140601 Податок на ПРОМllсел 16 16 

і 

~ 
Плата зп державну peccтpauilO суб"єктів 

підПРllСМНlщькоі діJlльвості, об'сднань 
І громад)IН, асоціаціА , іНШІІХ добровіЛЬНIІХ 

об'єднаllЬ органів місцевого самоврядування, 

140603 статуті І) теРlІторіanЬНIІХ громад 110 110 
140609 Плата за державну peccтpauilO. крім плаТІ! за 

, держаВIlУ peccтpauilO суб"єктів 
0,4 0,4 піДПРllСМНІ щької' діяльності 

Плата ЗІІ ТОРГОВIlП патеllТ ва AeJJlci ВIlДI' 
5726 38 5764 140700 піДПРIІСМНlЩЬКОЇ діЯЛМlості , 

9449,6 9449,6 . 160000 Illші ПОДПТІСІІ 
160100 Місцеві подаТКl1 і зБОРIІ 1559,2 1559,2 

160400 фіксовuниП сільськогосподарськиП податок 0,4 0,4 

ЄдIllШП 110даток для суб"єктіо мonого 
7890 1890 160500 піДПРIІСМНlщтва 

i~ooooo 1833 5385,9 О 8118,9 
Нсподпткві ІІПДХОДЖСІШЯ 

1211100 НадходжеНIІJI коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського 193 193 

'-- і лісогосподарського ВllроБНIІЦТВВ 
ЧаСТlІна ПРllбудку (доходу) ГОСПОДВРСЬК1~Х 
ОРГВllізаціП, які належать до комунanы�оІ� 

власнос'гі або у cTaтyrllllx фОllдах ЯКl1Х є 
15 15 

.-!!!103 ~CТKa Ісомунanьноі ВJ1ВCHOCTi , 



- НадХОДіКеllШI від розміщеlflfЯ в ycтaIfOBa.~ 
БОllків ТIІМ'lасово вілы�ІІхx бlОДЖСТlfllХ коштів 

10400 2000 2000 

AдalilliCTPllTllBlli ЗБОРIІ тп IlлптС",кі, ДОХОДІІ 

,20000 від IICICCJi\ICpqinlloro Т:І Ilобі'IІІОГО продп","У 503 503 
:20900 держоыle f\IIITO 503 503 

110811 AдalilliCTPII'fIIBlli штрафll тп illllli СПllкціі 280 280 
AдalilliCTP:ITIIBlli ШТР:lфll )' сфсрі 

110813 зпБСЗПС'IСIIIIП безПСIСl1 ДОРОіКlІІ.ого руху 15 15 

ШтрафІІі С:lІІlсціі ЗІІ ІІОР)'ІІІСІІІІІІ 

ЗВКОIІО/J1IВСТЬП про 11111'С"ТУШIІIІІЯ, ЗП , 
ПОРУUlСIІШI lIopal РСІ)'JIIОВПІІІІІІ обіry 
готіВIСl1 ТП IІрО ЗПСТUСУUПІІІІІІ рссстрпторів 

РОЗР:ІХУІІКОІІІІХ опср:щііі у сфсрі торгівлі, 

!10809 громпдсы�огоo ХПР'IУU:IІІIIП Т:І ІІОСЛУГ 20 20 
!40000 IlІші IICnOДlITICOBi ІІПДХUДЖСІІІІІІ О О О 

"Грошопі стягнення за шкоду. заподіяну 

порушеllНЯМ законодавства про охорону 

наВКОnllШНl.ого прllрОДIiОГО середовища 

ВlfосліДОI( господарської та іншої 

240621 діяльності"; О О 

ВіДСОТКlI ЗD КОРІІСТУВОІІІІЯ ПОЗllкаМIІ, які 

241106 надовanllСЯ з місцеВllХ бюджетів 
240603 Інші НDДХОДСЖННЯ О 

150000 ВлПСllі ІІПДХОДЖСІІІІП бlоджеТllІІХ YCТnlloB 5192,9 5192,9 

Плата за ПОСЛУГІІ, щО IlnдаlОТЬСЯ 

250100 бlоджеТШ1МІІ установаМIІ 5192,9 5192,9 
КОШТІІ. щО ОТРІІМУІОТЬСЯ бюджетними 

устанопаМl1 на ВlІконання окреМIІХ доручень 

250202 та інвеСТlщіПних проектів 
300000 Доход .. від опсрпцііі з IсппіТ:ІЛОі\1 О 36947,918 36947,918 36947,918 

НадходжеНlі)f від відчуження моП .. , яке 

нanеЖІІТЬ АІІтономніА Республіці Крим та 
маЯна. що ЗІІОХОДІІТЬСЯ у КОМУlfanьніЯ 

310300 впасності 3139,2 3139,2 3139,2 
HBAXOAiКelll.n від продажу зсаІлі і 

330000 IlеаlптсрівJIы�llхx ПКТlІвів 33808,718 33808,718 33808,718 
Інадходження ВІД продажу земельних ДІЛЯНОК 

несільськогосподарського ПРllзначення до 

розмежуваНIІЯ земель держаВIІОЇ та 

330100 комунаJII,но'I' власності 33808,718 33808,718 33808,718 

500000 Цільові фОllдll 20323,162 20323,162' 
Збір зп заоруднення наВКОЛIІШНЬОГО 

500800 природного сереДОВIІЩВ 50 50 
Цільові фОНДІ І утворені Верховною PaдOIO 
Автономної РеспубліКl1 КРIІМ, органами 
місцевого СОМОВРЯДУВDННЯ та місцевими 

501100 оргаНОМIІ ВlІконавчої влади 20273,162 20273,162 

Разом доходів (без ТРПllсфсртів) 130344,898 65044,980 36947,918 195389,878 

ОфісіііІІі ТР:IІІСфСРТII (РОЗШIlФРОВУЮТЬСR 
42501,3 8494,455 400000 ЗО BIIADJ\JII ТРDJlсфсртів тn бlоджетів) 3190,4 50995,791 

410000 Від OPГDlliB державного управління О О 

410100 КОШТІІ, щО нвдходять З іНWllХ бlоджетів 
410200 Дотації 

829,4 829.4 



410201 Дотації' ВllріПlІІоваllllЯ. що одеРЖУIОТЬСЯ з 1 .- ",,,n·.,,_. О О 
- 410206 "ДодаТI,ова додація, з держаПIІОГО бlОДЖery 

бlОДЖету АВТОІІОМІІОЇ РеспубліКIІ KPIIM та 
обnаСllllМ бlОДЖетам Ііа ЗМСIfIIIСIIIIЯ 
фаКТIІЧllllХ ДllспропорціП між місцеВIІМIІ 
бlОДЖСТПМIІ 'ІСРСЗ lfеріпноміРllість мережі 
бlОДЖСТlfltх установ" 

О О 
410209 IlІші дотації О О 
410210 Додаткова дотація з дсржаПIIО/"О бlОДЖery на 

забеЗПС'IСШIЯ Вllдатків 118 оплату праці 
праціВllІІкіl1 бlоджетllllХ YCTallOB у зв"язку із 
піДВIІЩСIШЯМ розміру міllімалыІїї заробітної 
ПЛОТІ І, заПРОВnДЖСIІНЯМ 11 етапу ЄДІІНОЇ 
таРllфllОЇ сіТКIІ. піДВllЩСlll/ЯМ розмірів 

і посадОВllХ оклnдів та JlOJlaTKOllOЇ опnаТIІ за 

окремі 1IIIAll педагогі 'ІІІ ої діЯЛІ.l/ості у : 

співідношеllні до таРшІшо'" сіТКI/. 110 Вllплату 
СТllпеllдіА і ДОПОМОГ .. У'ШЯМ то студентам 
навчanы/хx 'Juкладів 

829,4 829.4 
410213 Додаткова дотація з державного бюджery 

місцеВIІМ бlOджетам для поеТОПllОГО 

запроводжеllliЯ умов оплаТl1 праці 

праціВllІІків бlОДЖетної сфеР/1 Н8 основі 

Єдино'j таРllфНОЇ сіТКIІ та забезпечення 

Вllдаткіп на опnату праці О О 

410300 Субвенції, в тому Чllслі: 41671,9 7194,455 1890,431 48866,391 
\.,;уовеНЦIЯ 110 УТРІІмаlШЯ 01УЄКТIВ СПІЛЬНОГО 
користуваНIІЯ та ЧІІ niKBiJlauilO IlегаТИВНIІХ 
наслідків діяльності об'с~їів спільного 

410303 користуваНIІЯ 157 157 
"Субвеllція з державного бlоджету місцеВIІМ 
бlоджетам 110 ВlJплату допомог .. сім'ям з 
діТЬ"'II, малозабезпечеllllМ сім'ям, інвалідам з 
AllTllHCТBa, дітям-інваліда\1 та ТlІмчасової 

410306 держав 11 ої ДОПОМОГІІ дітям"; 23536.6 23536,6 

"Субвенція :5 державного бюджету місцеВllМ 
бlоджетам 110 будіВНIІЦТВО і ПРlJдбання житnа 
віПськопослужбовцям та особам рядового і 
началыІІького складу, звіnьнеНIІХ в запас 

або відставку за станом здоров'Я, віком, 
ВИСЛУГОІО років та у зв'язку із скороченням 

штатів, які перебуваlОТЬ 110 кваРТІІРНОМУ 
обnіку за місцем ПРОЖllваIIНЯ, членам сімеП з 
числа UIIX осіб, які заГШIУЛl1 під час 
ВllконаllllЯ ІІІІМІІ служБОВIJХ оБОВ'ЯЗНlІків. а 
також y'laCIIIIKaM БОЛОВIJХ діП в Афганістані " 

410307 та ВОСНlIІІХ конфліктів" О О 

"СуБВСlщія з державного бlоджету місцеВIJМ 
бlоджетом 110 надання пільг ,'а ЖllТnОВIІХ 
суБСllдіП насеnеНIfIО 110 оплату 
еnектроенергії, ПРIlРОДНОГО газу, посnуг 
тепло-, водопостачаlШЯ і водовідведення, 
кваРТllрноі пnаТll, вивезення побутового 

13845.9 13845,9 
_410308 смі1їЯ та рідких IfеЧIIСТОТ"; 



"Субвеllція :І держаВІІОГО б.оджету місцеВI'М 
б.оджeтnм ШІ надаllllЯ пільг з послуг зв'JlЗКУ 
та іНШІІХ персдбаче'fIIХ заКОIІОl1авством пільг 
(крім пільг 110 одсржаlll.JI ліків. 
зубопротез},ва'IІІJI, опла1)' СЛСl\їроенергіі, 
npllpOAlIoro і скраплеllОГО газу 118 побутові 
потреБІІ. ТВСРДОГО та рідкого пі'1ІІ0ГО 

побутового ПОЛІІва. послуг тепло-. 

водопостачаНIІJI і BoAoniABcAc""JI. KBaPТI,plloi 
плаТІ І. Вllвсзе.IlfJl побутового сміТТJl та рідКІ ІХ 

неЧIІСТОТ) тп компенсаціlО 30 піЛЬГОВIlП 

410309 ПРОЇЗД OKpef\IIIX категоріП ГРОМПдJl.'''; 1929,4 1929,4 
"СубвеllціJl 1 держаВІІОГО 6.0ДЖСТУ місцеВIІМ 
бlОДЖСТIІМ 11&1 Ilадаlll.И пільг та ЖІІТЛОВІІХ 
суБСllдііі НDселеlllllО 11&1 ПРll11601ll.R твердого 
та рідкого r.ічного побутового Пі1ЛI.ва і 

410310 скрапленого газу"; 2,6 2,6 
СубвенціJl 3 державного б.оджету місцеВI'М 
бlоджетом ІІа веденни та nДMifliCТPYBaHHJI 

410319 ДержаВІІОГО реєстру Вllборців О О 

СубвенціJl з державного б.оджету місцевим 

бlоджетам на виконаНflR інвеСТllціЙНIІХ 

проектів. СПРJlмоваНІІХ на соціanьно-

економіЧНI.fj Р03ВІІТОК регіОllіп. 38.ходів з 
попереджеlll.JI аварій і запобіГDНІІJI 

TeXHoreflНlIM катастрофам у ЖflТЛОВО-

комунanltlіОМУ господарстві та на інших 
аваріПНllХ об'сктах KOMYHanbIIOЇ власності, в 
тому Чllслі ІІа ремонт і реконструкцію 

410322 теПЛОВIІХ мереж і котелень О О 

410323 СубвенціJl з державного бlОДЖету місцев"м 
б.оджет:IМ ІІа здіПснеllllJl Вllплат, ВllзначеНIІХ 

Законом УкраїНIІ "Про реСТРУКТУРllзаці.о 
заборгованості з ВllПлат, передбачеНIІХ 
статте.о 57 Закону Украіll" "Про освіту" 
педагогі'IНIІМ. haykobo-педагогіЧНIІМ та 
іНШIІМ категоріJlМ праціВНlІків навчалЬНIІХ 

закладів" 1136,936 1136,936 

410338 СубвенціJl з державного бlоджету місцеВIІМ 
б.оджетам 110 соціanьно-еКОJlоміЧНIlП 
РОЗВІІТОК та Ііа РОЗВІІТОК інфраструктур .. 

О регіонів О 

410343 "Субвенціl з державного бlОДЖету місцеВIfМ 
б.оджетам ІІа фінансуваННІ ремонту 

ПРlІміщень управлінь праці та соціального 
захисту ВIІКОllавчиХ органів міСЬКIІХ (міст 
республікаllСЬКОГО в АВТОНОМ.ііП Республіці 
КРИМ і облt\сНоГО значеННJI) раПонних у 
містох I<lІсві і Севастополі та раПОННllХ у 
містах рад ДЛІ здіПснеllНJI заходів з 
BIIKOHall.11 спільного із СвіТОВllМ банком 
проекту "BAOCKOlloneHIIJI CllcтeMII соціальної 

100 
ДОПОМОГІІ"; 



г 

410349 
СубвеlщіJl з дсржаВІIОГО бlодже'l)' місцеВllМ 
бlоджетпм на ']a.~OДII '] еllергозбережеllНJI, у 
тому 'ІІІ сл і ОСllащеШIЯ іНЖСllеРllІІХ вводів 
багатокваРТIlРIШХ ЖІІТЛОВІІХ БУ.illшків 

засоБОМl1 обnіку СПОЖllваlШЯ IIOAII і теплової 
енергії, ремонт і РСКОІIСТРукціlО теПЛОВIІХ 
мереж та котсnеl .. Ь. б)'діВIІІЩ1RО газопроводів 
і ГОЗllфіl(аціlО l .. асеЛСltll~ Пуttkїів 1890,431 1890,431 1890,431 

410373 СуБВСllllія , держаВІІОГО бlоджету обласному 
бlОДЖСТУ КІІЇВСЬКОЇ оБJ1ilсті ІІП проведеШIЯ 

. експеРIlМСIІТУ ']а ПрllІЩIІПОМ "Гроші ХОДЯТЬ 

за ДІІТІІІІОІО" 860,2 860,2 
410363 Субвенція з держаВІІОГО бlОДЖСТУ місцевим 

бlоджстам ІІа ФіttансуваltlfЯ у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм РОЗВІІТКУ 
місцеВОI"О саМОВРЯДУВі1I11IН 2005 року О О 

410370 Субвенція з державного бlодже'l)' місцеВIІМ 
бlоджетам Ііа проведеНlIЯ виборів депутатів 

ВеРХОВlіОЇ РОДІІ Автономної Рсспубліки 

KPIIM, місцеВIІХ рад та сіЛЬСЬКIІХ, сеЛИЩНIfХ, 
міСЬКIІХ голів" О О 

410358 СубвенціJl'] держав 11 ого бlOджету місцевим 
БЮДЖСТ'ІМ Ііа утр"ман"я аітеП-Сllріт та дітеП, 
позбаlJЛСНIІХ батьківського піклування, в 

ДlfТЯЧIІХ БУД"'IКа.~ сімеПІіОГО ТІІПУ та 

приПОМllllХ сіМ'JlХ 203,3 203,3 
410366 

Субвенція з державного бюджс'l)' місцевим 

бюджетам ІІа погашення заборгованості З 
ріЗНllці о таРfl(~а.~ Ііа теплову eHeprilO, 
ПОСЛУГІІ З водопостачання та 

водовідведення, що ВllроБЛЯЛIІСЯ, 

траНСПОР'l)'ВВЛllСЯ та постаЧВЛIІСЯ 

насenснНlО, яка ВlІникла у зв'ЯЗКУ З 
невідповідніСТIО фаКТIІЧНОЇ вартості тепnової 
енергії, послуг з водопостачання та 

, 

водовідвеДСНlіЯ таРllфам, що 
затвеРДЖУВUnllСЯ оргаІіаМIІ державної вnад.1 

.. ~-= .. S204,024 чи oprallaMII місцевого самоврядуваННJI 

/' 
~., СІ. J il "' о,. 

КОШТІІ, одержані із загального фонду 

r:.~ 
__ .. '" '\, 
0\ () .о ••• , 

бюджС1)' ДО бlОДЖету РОЗВІІТКУ (спецівnьного ,,-~.:-.," \\ 

~lзQb~О: 
.~ .. 

1300,0 1300 430100 фонду) ~,\ 

РазОl\1 доходів 17~~~t?~ ~4 \ • ". ·73SЗ9,~35 СІ ~.OI38,349 246385,669 

Всього доходів 
172846; .~ \ 'о. 3~39,43.$ С} ff0138,349 246385,669 

~."::\. : "/ ~' ; 

~? 1.в.СапожlCO 
BIIKOIIYJO'Illn 0600"113КII І'llсIоКОГО ГОЛООІІ- ССIСllстар paдll ~I~ с· ... ".,,- , 

''''J. " '~. '--::' 
_. 
І 
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Додаток 7 
до рішеННJI міської ради 
від Ни ----

ДОДАТКОВА УГОДА Неl 

м.БроваРII 
до договору Не24 від 21.08.2008р. 

<L-» ______ 2008 року 

Броварська міська рада в особі виконуючого обов'язки міського 
голови-секретаря ради Сапожко І.В., що діє на підставі Закону Украіни 
« Про місцеве самоврядування в Україні », з одного боку, та Київська 
обласна рада в особі голови Київської обласної ради Майбоженка В.В., що 
діє на підставі Закону України « Про місцеве самоврядування в Украіні», з 
іншого боку, уклали цю додаткову Угоду про наступне: 

I.За спільною згодою сторін, згідно з п.3.2 Угоди Ни 24 від 24 серlШJl 2008 
року, змінити: 
1.1. п.2.1.1. перелік об' єктів на встановлення лічильників теШІОВОЇ енергії 
наступним чином: 

підпункт 1. Красовського, 8-а; 
підпункт 2. Гагаріна, 1 
підпункт 31. Київська, 300-в 
1.2. п. 2.2.1. перелік об' єктів на встановлення лічильників теШІовоі енергії 
наступним чином: 

підпункт 1. Красовського, 8-а; 
підпункт 2. Гагаріна, 1 
підпункт 31. Київська, 300-в 
2. Сторони домовились, що всі інші пункти угоди залишаються без змін. 
3. Додаткова угода укладена у трьох примірниках (по одному кожній із 
сторін і один головному фінансовому управлінню Київської 
облдержадміністраціі) і мають однакову юридичну силу. 

АДРЕСИ І БAllКIВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІВ. 

Броварська міська рада 
07400, Київська обл., м. Бровари 
вул •• Гагаріна, 15 

Тел. 5-40-94 
Ви -Jtї.їЬчиЙ обов'язки 

І(мі ь Ііі;; гоJjо~и-секретар 

('/: · Бр . ар '~oї ~iCЬKOЇ ради 
і • (:';, , " І J? ф1· ,.:":( І:: і ~TJ\ 
,~i ... ; ',' І ~ о і СапожкоІ.В. 
\.t~ ~ .... І /'-1ФW 
~ ~~', ----... ь 
'. '" :І: І ,'=' . . , , '" ."'\ ~ ... ~~ 

Київська обласна рада 

01196, М. Київ-196 
пл. Лесі Українки,1 

Тел. 286 .. 82-14 
Голова Київської обласної paдll 

Майбоженко В.В. ----_ ...... 
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ерCШJК державних та реnов8JlЬНИХ програм по МІсту jровари ва n Б 2008 • р1К 

Ha:J88roJ10BHOro розпорllД1lllка 
КФК КВК коштів 3111'DJ1ЬниЯ cЬollД Спсціат.НIІЯ d!ollД .PD30~1 

нanMC11Y88Н1 .. проrpвми cyt.la IlаЯМCll)'В8ІlИR Пl сума 

.006 В.lКО.lко"і i.i~кoi PIДII .' 1648,9 О 1648,9 
ПРОl'р~а"Д LКlIЯ. фОIlД" 27 27 

IJlші 811Д1111CJ1 
Проrpar.ta ВIД3RaЧСIIІ .. дqDШВlПlХ 'nL 

профссіЯmIХ callТ, lовшеЯНl1Х дат, 
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БроварСLкоі спimcи вс:тсранів віЯН11 в 

ФіН8Іlсова підтримха rpor.IIДCLКlIX Афl'8llістані 2006-2008 р. 10 10 
opraнbaцiB iнввniдiв і ВС:ТСР8llів ПРОllJllМа зв6езПСЧсна .. БроваРСLКОЇ 

opl'ВНЇ:lВЦii вс:тсранів віЯlП1 і праці 'nL 
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120201 ISYPнanи) пморама" 571 571 
250404 ЬnuіВl1Д8t1CИ Проrpaма "3 mo60в'ю ДО plднoro Micrв" 19,9 19,9 

.010 YnpalUliH'IR ас.іпl . 131,106 127%,6 1403,706 
-.. 'J -r 

МЇCЦC80ro самОВplД)'ВВНИRі Міська nporpar.la 3в6езпечСIll18 
міСЦС8I .. 111 OPI'8IIIUoIII ВllКОllВВЧОЇ ПOlCCЖllоі 6СЗПСКlІ в r.1.БроааРII ІІа 
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місцсаоro СВМОВра.цуІІ8Іll18 і МіCL18 nporpвма "ДошкinLноі освіта" ІІа 

240900 місцеВI".И OPI'8lIar..11 Вllконввчоі 2008-2010 POКlI 299 
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пїnьroвиli проїзд ввтомобїnloИllМ пШьroвих D'1'Cl'Opili нacc:nснИ8 м. Бровари 
транспортом ОКРСМІІМ квтcropї8M пвсажирським 88ТОмобinЬИИfor трвиспоpror.r 

170102 II1JDМIUUIИ зaranьиоro кориcryввиll8 ІІа 2008 рік 693,9 693,9 
ПроrpВМ1l підтримки пiдnРllємства "Цеитр 
соцїмьио-трудової, npoфccllillОЇ тв forсдико-

соцівпьиоі рсвбinі1'lЩlї іивмідів, Ai11l1i-
іlШМiдlв '11L мOJIОД1IХ ilIBMiдiB" 
БроваРСLКОro foricioКOro товарнства illBMiдiB 

з уражСИ118М опорно-рухового anapa1)' 

250404 Інші ВИДImCИ "ПPВnIClIII8" 103 103 

250404 lиші ВидlПlClr ПроrpDrа niдтpllMКJr Броварської 140 140 
місцевого с:амОВprдy8В1IИ8 і 

MicькpaROIIHOЇ 0рrDllі3llЦlї-товарlrства 

240900 fo.ісцсаИforи 0PrDll .. tll ВIlКОIIВВЧОЇ 
Червоного Хреста УкраіІlll 

48 48 
Всьоп па nparpa .. Ї 140 48 188 



L 2S0404'" 
І .... 

... ·І.НО· 

.091102 

о /і,rшіїііі,іаТЮі.'. ІіІіаПI nP@l&11 D~DlJIIIIOra QlllCДU8Rщ.- .... о. 

:, .' ........ •• •• •• 1 • ••• " ..... "'... ..~:. 

віМіа у c.ip.B~X· ~i ... 'I'Т8 M~;.дi. . 
Проrpar.ПI і 38ХОДI' цСН1ріа 

соцїаІоlll1Х cnyж6 дц cit.I'i, дітеА 
1амсшоді 

:.!.. ::;;-: .... , : ',: •• : .•. :" .. " ... 
- .... ~ 

..... .. 
.. ( .. ·1376,65 

32 

. . ,', . . .. ': ,:-. 
О. 

32 

.091107 
Соціат.ні nporpar.пl і 3IIXOJU1 М' 1_' "' • 
~_... ,_. " ".... І..... IСІока ПРОJ1ШМа п_ ... НМКlІ СІ"І І на ПсрlОД 
д .. I"_ .... IВIХ~l"nU.IВ z сп .. авах Сам І до 2010 року 1-....;4;..;.1:.;.8~+-____________ + ___ -I_....:.4~1.::.8_-I 

.091108 

.091108 

.090412 

.091103 

.090412 

ЗахоДІІ по pc:aniзaцtї регіОJJanЬJІИХ 

nporpaм ВЇДnОЧltl'КУ 1а 
~ороlШена .. дїТCn 
Всьоп по nporpuli 

'2 ... _.. baцtї' МіеІоП програма вiдnОЧllНКУ та 
-І ПО:;Ш penОllanr.них 03ДDpolШснНІІ дітеВ на псріод 2008.2012 
програм в ПОЧІІНКУ та років 

ІШCНIUI дhcA 

Інші ВIIдІ1ТІСІI ІІа соціІШІоНlIА 

захнcr uaccncнНII 

СоціІШІоНЇ прогpвt.IН і 3DXOДН 

дсрж8ІІl'llХ ОРПlllів У справах 
'ІМоді 
Всьоп по nporpull 

Інші вlQUL'IКИ ІПІ соціаІоlІІlА 

3DXIlcr НDCCIJСИНІІ 
Прогpat.U1 і 3ІІХОДИ центрів 

соціІШІоI"1Х c:nyж6 дп. сім'ї. дітсВ 

МіСІока npoгpar.la 3 ПИ1'8lIЬ роботи 3 

обдарованою МОЛОДДЮ на 2006-2012 роки 

МісІоn npoгpar.lа соціur.иоro ЗВХИc:l)' дітеЯ

сиріт 1'8 дітеЯ. акі 38ІІlfШИЛlfса без 
б;m.ківcr.коro піКnYВIІНI18 ІІа 200S-2008 
POКlI 

47 47 
120.& 120.& 

815.45 815.45 

24 24 

31 31 
55 55 

122,7 122.7 

.091102 1-::1'8~М::;СШ;:;;оді=: ___ ~ ___ -іМіcr.xa npoгpar.sа підтримки мсшоді на 200'~8+_......;1;..;.7'=;;.3~+-____________ i-___ +_..:I:.;.7':::.3~-4 
СоціlUlІоlІЇ nPOlp8Мll і 3DXOДН 2010 poКlI 

.091103 
дcplCll8Н1IХ OPl'IIНiB У справах 
мсшоді 
ВСІооп по nporpaMi 

МїСІоІСВ програма звnoбinuш. ДllТJlчіR 
СоціlUlr.ні nporpar.nf і 38X0дJi безПРlnYЛr.ності і бc:Jдоr.uдl'ОСТЇ ІІа 2006-

.091107 ДераааІlllХ apnu.ів У СПIUВX cit.ra 2010 POКlI 
.062 Спуас&а у справах дтіі 

IlІші nporpat.111 соціlUlІоI'Оro 
Програма зanобіl'ВllІІ. Дll11ІчіR 

безПРlnYn.1І0сті і б~оrЛ8Дl'Ості І.а 2006-

95.4 
112,7 

ISO 

.090802 311XJ'C1)' I'СПОВIIОІІЇ'n.іх 2010 рОКlI 37.694 
Ynpauilll.R "lТло.о-

.080 IСОМ)'І.anІоI'ОП racnoдapcтвa 14059,4 
Illші 8ІIДІ111ОІ ІІа couianr.HlrR 

.090412 &.;;3ВХІ=I;.;;cr;.;..;;:I.;;;ас;.;;СІІ;.;;с;;;.;и;.;;J .. ;:;;.. _____ ~Місr.JCD прогpar.sа coцilUllol'Oro 3ІХllс:І)' 50 

95.4 

ISO 
о 37.6'4 

37.694 

16585,157 30644,557 



'"С3ІІХІ.ШeJfI .. ІІсрсп8 ІІlІССІІеІlІ" 1111 2006- --- -- ---г- -1" 
240900 І 

І.""СЦUII""' -JIIUO'IIIU"" , 
мlсщевllAfl' opraн",," 8mca.llllllfOf 2009рсна. 

an..,." 350 
Bc.aro па nlJarp ••• ' 50 350 400 

100203 Бп іІ міcna 12149,4 12149,4 
КanіТВDьниR PeAlORТ ЖlІТЛ080ra 

100102 IФОlrдY •• ісцевllХ opraнi8 ВЛ"" 1860 1860 

ВИдаТlOlI. провсденНІІ робіт 

пов'838Н1ІХ із 6УДЇВІІИЦТВОМ, Міська nporpaма УТРИМUlНІІ та розвитку 

peкolnpy1CЦЇao, PeAlOIIТO •• та 06EJniв житлово-комуиIuIы�оra 

170703 yrpИМВННІІМ aJIТOм06inьиllX доріг racnoдapcтвa 2486,6 2486,6 
Ціт.ові ФОНДІІ, yrвopc:иі opraнВМII 

мicцeвoro самО8pJЩYВUIНII і 

місцевИМl1 ОРl'ВІІlІМи ВНІСОиввчоі 

240900 ВЛIдИ 9376,7 9376,7 
150101 Капітапьиі ВКnЦСИІUl 267,7 

Всьо" по Пllоrpамl 14009,4 12131 26140,4 
ПРОrp8Alа псрспсmlВllоra Р03Вlтсу 

11:nлопостаЧUIИ8 •• icm та 
впровawкСИНІІ енеpraз6сріraюЧIIХ 

11:ХІ10JI0Іііі по ю1 
"БроваритеnЛDellсрraмеРe8ll" на 2008 

150101 Кaniтапьні BкnaaellНII Ірік 3998.3 3998.3 

Охорона та раціОНВЛІоне Проrp ... а ОХОРОІІІІІІВВlCOJlІІшньоra 
240601 ВИКОРИC1UlIНІІ npироднІІХ ресурсів nPl'POДI.ora серСДОВI.ЩВ 105,857 105,857 

.-
110 Віддin КУЛ.ТУРII 631,4 

. 
130 761,4 

ФiJшрмонії,МУЗИЧllі ICOJIНImIви і Проrpвма провсдеиlUl КУЛЬТУРIIО-J,tасовlІХ 

Ulсвм6лі та інші МlICn:цr.1CЇ заходів .1. Броlвари на 2007-2008 
110103 ЗIIICJIЦlІ та 3DXOДI1 РОКlt(тис.rpll.) 591,5 591,5 

Фinармонії.музичиі lCOJIemlBII і ПроrpВfttа рО3Вlrпcy МЇЖllародноra 
UlCDftt6лі та іllші миcn:цr.ІСЇ спІвробітництва ... БроваРIІ 118 2007-2012 

110103 3IIICJI1дИ та ЗВXOДlІ ІроІСИ 20 20 

ПроrpDftlа рО3В111'ІС)' рекреації Л03DЇnU 

150101 капї1'lllJыіi Bкnaдelll18 J,1.БроваРIIIIП 2007-2012 POКlI 130 130 

250404 IlІші ВIIД8ТXlІ ПРОl'Рама "3 л.обов'ю до pїДIlora J,licтa" 19,9 19,9 
ВIддLn з фыlllоіi КУЛlt1)'РIІ та 

150 споР1)' 1396,15 О ІЗ'6,І5 
ПРОВСДClIll81IUЧIUlIol.D- ПроrpDftlа рО3В111'ІС)' ФіЗІІЧllоі КУЛЬтypll і 

130102 IoIIIIX зборів І 3МВnUI. спорту ІІа 2007 - 2011 poКlI в м.БРОDаРIІ 456.25 456.25 



- kqнu.".".. ...... ""р/. 1,.,..':;:';;..( •• 0 - - , \ ~\ DpollUln'loClrI'pOМIUI_r .. rr 
opnurbaulD", ФЬХУЛ.~ІІО- ПроrpaмD po381r1'1O' ЧDIIОDI .. оro nlllA60ny 8 . 

130201 '''-I8НО' CnP8M088l.0cТf> .. .5D08DPI' 118 2007-2011 120101 920 
130ІІ2 Інші .'rдa1'IaI ПООl'DIIAfВ "з n.оБОD'Іо ДО оlдиоro міста" 19,9 \9.9 

~"'1Ir raanї11Ul~ •• ol"D " . 
. . . . . . .. 6УД'.НІ'Ц11Іа 5ро •• рCltкоТ . . .. . -

'. 1'1 . МЇCltкоl' Рад .. . о' 29765,78 2.9765, '1В . . 
ПРОIlJD,а по 6уДЇ81ll1цтау 1'а 

реконС1р1КІРЇ іЮКOlІСРИКХ atc:pea на 
150101 КвniтanьHi ВКnQeИИІ 2008-2009 роаl 2956,175 29S6,175 

150101 Квnі'l'8JlЬИЇ вкnценИІ 11937,793 11937,793 
ЦiJu.oві фонди. утворені oprauDm Проrpaма по будівництву 1'11 

Mic:цeaoro ClWОIРСА)'ІІCIJIP і 
реКОНС1р1КІРЇ об'єктів c:oцianЬHoro 

місцевими орraнaми внконавчоі 
призначеНИІ на 2008-2009 ,оа! 

240900 1UUIAИ 473,162 473,162 
Bc.orD по npDrpaMi 12410,955 12410,955 

Будівництво 1'11 рекоиcrpyкцїl 
а,ancтpanЬИІSX IУПI"", 

:tanJJ1loНoa,ics.кoro ПРJ.,иачення на 2008-
IS0101 Квniraт.Hi ІlClIадеиu 2009 РОКІ' 14102.89 14102.894 

Міська ПРОlplU,а по 6yдiBIIIIЦny та 

peKOHc:rpyкцii зaranьноосвіmіх та 

дошкtn.,ИІSX 3UIUUIi. ІІа 2008 - 2009 
150101 КaniТlUlloНi вlCllllдOllИl І~ІСИ 295.756 295.756 

.221 Фінансове ynравnіНІ" 110 О 190 300 
Проrpвма npoфiJIвктuки 3Jlочниноm, 
3МіЦИе1IU DpoвonорRдlCY. охорони прав і 

сао6оА rpoмwurИ у м.Бровари на 2007-2009 
РО. 50 50 

Проrpaма пiдroтo8КИ та виховання 

38ХИСНIIJСЇа 6an.КЇВIЦlПIИ. 8iAca.xobo-фU080і 

оріЄН1"lЩlї .. моді та ПРО8едення ПРІ008У .10 
Су6аенцil s місцсаоro 6юд3lCе1)' :с:трокову аіііCltкову вм. Бровар .. О О 

250344 Acp8aD"a"y бlOдЖС1У ІІа ВllКОН11R Проrpaм11 npoфlmUСТJIICJI 3DXВapIOB"'om 
nporpaм соціuыо-екоl10мічонro 1ІІ1СС111:1ШЯ міста бровар .. на віРУСlщR 
та ІС)'ЛIt'I)JJJlаro pcr.Illmcy perialllD renaТlfТ А ІІа 2008 -201 t POКlI О О 

Проrpaма дluІокасті та фllllUlсоаоі 

nїД'rpIlMКlI дсржа8ноJ'O профcclПIID-
ТСХІlіЧІІОro IIUЧВn.,IIОJ'O :нucnццy 

"Броаорсt.lCJtА профссUllІІlR піцеВ" у 2008 
Іроці. БО 60 

Проrpaмa :saбc:meче.u .. ТCXIlorcl'Hoїтa 
п01ltClCJIОЇ 6e:JnCXII D м.6ровар" • 
'І.БРОВОРІ' да 20 І О року 190 190 



250404. 
180404 Інші 81U111Т1О. .. 

8 М. Ji . ва ЇЇ·----· -._ ... ---
Проrpu'.38.ІІ)'ЧeJU" іИ8cc:nщіl 'IU 

пonfпшеи ... іИDcc:nщіnНоro ICIIfMI1'r)' 8 М. 
Іі 

ВИ1СОиуІОчиА обов'JI3КИ міського голови - секретар ради 

_._. __ ... _----- ----- - - ._-
27.79 

32,709 
56011,537 

I.В.Сапожко 

.. .. . _ .. 



Додаток 7 
до рішення міської ради 
від N! ---

ДОДАТКОВА УГОДАНеl 

м.БроваРII 
до ДОГОВОРУ Не24 від 21.08.2008р. 

С<_» ______ 2008 року 

Броварська міська рада в особі виконуючого обов'язки міського 
голови-секретаря ради Сапожко І.В., щО діє на підставі Закону України 
« Про місцеве самоврядування в Україні », з одного боку, та КllїВСЬка 
обласна рада в особі голови Київської обласної ради Майбоженка В.В., що 
діє на підставі Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», з 
іншого боку, уклали цю додаткову Угоду про наступне: 

I.За спільною згодою сторін, згідно з п.3.2 Угоди Не 24 від 24 серпня 2008 
року, змінити: 

1.1. п.2.1.1. перелік об'єктів на встановленНJI лічильників теплової енергії 
наступним чином: 

підпункт 1. Красовського, 8-а; 
підпункт 2. Гагаріна, 1 
підпункт 31. І<иівська, 300-в 
1.2. п. 2.2.1. перелік об'єктів на встановлеННJI лічильників теплової енергії 
наступним чином: 

підпункт 1. Красовського, 8-а; 
підпункт 2. Гагаріна, 1 
підпункт 31. І<иівська, 300-в . 
2. Сторони домовились, що всі інші пункти угоди залишаються без зм~ . 
3. Додаткова угода укладена у трьох примірниках (по ~днoмy KO~ ~ 
сторін і один головному фінансовому упрaвmнвю КиlВСЬКОl 
облдержадміністраціі) і мають однакову юридичну силу. 

АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРШ. 

Броварська міська рада 
07400, Київська оБJl., м. Бровари 
BYJI •• Гагаріна, 15 

Тел. 5-40-94 

Київська оБJlасна рада 

01196, м. Кllїв-196 
ПJl. Лесі У країНКlI,1 

Тел. 286-82-14 
Голова Київської обласвої ради 

Майбоженко В.В. ------



Додаток 8 
до рішеН1Ul міської ради 
від Н!! ---

ДОДАТКОВА УГОДА Н!! --до договору Не 06 від 01.04.2008 

м.Бровари " ___ ,, _____ 2008р. 

. Броварська Micь~a рада .КllїВСЬКОї області, що діє у подальшому 
ІМенується "Сторона 1 , в осоБІ виконуючого обов'язки міського голови м. 
Бровар~ - секретаря ради Сапожка І.В., який діє на підставі Закону України 
"Про МІсцеве самоврядування в Украіні", 

Київська обласна рада, іменована надалі "Сторона 2", в особі голови 
о~ласної ради Майбоженка В.В., який діє на підставі Закону Украіни ,,про 
МІсцеве самоврядування в Украіні", 

Броварська районна державна адміністрація, що у подальшому 

іменується "Сторона 3", в особі першого заступника голови Броварської 
районної державної адміністрації Дармограя 0.1., діючого на підставі Закону 
України <<Про місцеві державні адміністрації", 
у подальшому іменуються Сторони, 
Відповідно до статей 1 О 1, 107 Бюджетного кодексу Украіни, 

уклали ЦІО угоду про наступне: 

1. п. 2.1. розділу 2 Угоди викласти в наступній редакції: 
Сторона 1 зобов'язується передати з бюджету розвитку м.Бровари на 2008 
рік ва засадах міжбюджетноro трансферту до бюджету розвитку обласного 
бюджету на 2008 рік видатки в розмірі 2500 тис. грн. на будівництво 
поліклініки у М. Бровари на 1 ООО відвідувань за зміну. 

2. п.2.2. розділу 2 Угоди викласти в наступній редакції: 
Сторона 2 зобов'язується прийняти до бюджету розвитку обласного 
бюджету на 2008 рік на засадах міжбюджетного трансферту видатки в 
розмірі 2500,0 тис.грн. та забезпечити своєчасне цільове використання 
коштів в 2008 році на будівництво поліклініки У м. Бровари на 1 ООО 
відвідувань за зміну. 

3. Сторона 1 зобов'язується винести на РОЗГ~д сесії. Броварської. мi~ь~oї 
ради питання щодо виділення коштів в 2009 РОЦІ на БУДІВНИЦТВО поЛ1ІСЛ1Н1КИ 
у м. Бровари ва 1 ООО відвідувань за зміну в сумі 2500,0 тис.грв. 

4. Інші умови Угоди N!! 06 від 01.04.2008 року залишаються без змін. 

5. ди Угода без додатків складає 2 (два) аркуша тексту і підписана при 
повному розумінні Сторовами предмету Угоди. 



6. ЦІ Угода складена у трьох примірниках, по одному ДJIJI кожної із Сторін, 
які МаІОТЬ однакову юридичну силу. 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ШДІІИСИ СТОРШ: 

СтОРОПВ 1 
Броварська міська рада 
Київської області 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,15 
р/р 31529999899005 в 
ГУ УДК в Київській області 
МФО 821018 
Код єдрпоу 02318002 

.. СапОЖJCо І.В . 
.!,\.!.,-\.\ ..... ~-:,~~~ ~~~- 200 n. 
,." І. ~____ --t" 

,-..• ": ........ 
' .. '.~ .. І •• . '. . .. --- -

СтОРОПВ3 
Броварська районна державна 

адміністрація 
07400, м. Бровари, вул. Гагаріна,15 
р/р 780101000068/0 в УДК в 
Київській області, 
МФО 821018 
Код єдрпоу 04054820 

Перший заступник roло~и. Бров~~ськоі 
рвйонної державної 8ДМ1В1страц11 

О.І.ДармогрВЙ 
---,,--- 200J. ,. 

СТОРОDв2 
Київська обласна рада 
01196, м.Київ - 196 
пл. Л.Українки,1 
р/р 31511915700001 в 
ГУ ДКУ в Київській області 
ЗКПО 24074109 
МФО 821018 
КБКД 41030400 

Голова Київської обласної ради 

В.В.МlЙбоженко 
---,,----- 200J. 
,,"'---- --------



Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови -
секретарю ради 

/11ft /)" о} Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу ВашОГО дозволу винести на розгJUlД сесії Броварської міської 
ради, па відбудеться 18.12.2008 року, проект рішення, за пропозицією виконавЧОГО 
комітету : 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

Начальник 

14.01.2008 року N!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" 
та до додатків 1,2,3,4,6. 

фінанСОВОГО управління А.М.Зеленська 
7~~~~~ 

. . 

-
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