
КеР)'lочись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про 
~1 бюджет Украіни на 2009 рію>, П.23 ст.26 Закону України «Про місцеве 
DJlд)'ВaIIИJ1 в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально
.u'IНoro розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

1.Установити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2009 рік в 
і 225 842,1 тис. грн. (додаток 1), у тому числі : 

1.1. ДОХОДИ загального фонду бюджету міста у сумі 162 642,5 тис.грн.; з 
s .обеn міжбюджетних трансфертів., відповідно до статrей 37-39 Закону 
• "про Державний бюджет Украіни на 2009 рік ": 

1.1.1. субвенції з державного бюджету у сумі 39 949,0 тис. грн.; 
faвв 1.1.2. субвеlЩії на виконання власних повноважень з Броварського 

01'0 бюджету, відповідно до укладеної угоди, у сумі 100,0 тис. грн.; 
1.2. ДОХОДИ спеціального фонду бюджету - 63 199,6 тис. грн., з них : 
1.2.1. субвенції з державного бюджету у сумі 12 479,7 тис. грн 
1.2.2. бюджет розвитку 16 512,0 тис. грн. 

~ 2. Затвер_ видатки бюджету міста на 2009 рік в сумі 225 842,1 тис. грн. 
~\'( 2 за фУНКЦіональною структурою, додаток 3 по головним РОЗПОРВДНіJкам 

1. В toму ЧИслі: 

,,~::o Видатки загального фонду бюджету міста у сумі 162 642,5 тис. грн., у 

_ 2.1.1. СубвевцїJI районному бюджету на ВИКОНання власних повноважень, 
\ YtJraдeaoi угоди, на підтримку редакції газети "Нове житrя" У сумі 40,0 тис. 

2.2. В"""" .' 63 199 6 \11!1tx
o 

·~ttи спеЦІального фонду бюджету МІста У cyмt , тис. 
о БІОюкетРОЗВИТКУ_16,512,0 тис. грН. (додаток 4). 

'a1lt~o УСТанОВИТИ розмір оборотної касової готівки БJОДЖету міста у сумі 
'1'рао • 

,~o За'rВерAИ'rи обсяги міжбюджетних 'rpансфертів (згідно додатку 5 до 
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41.субвевція райо~ому бюджety на вИконан 
І ... ~8деJlоі угоди, на пІДТрИМКУ редакції газети "Н ня власних Повноважень 
41"" ове ЖИlїя" у' , 
;1 СУМІ 40,0 тис 
і; 4.2. субвенція з мic~eBOГO бюджety державно 610 . 

coцiaJIЬBO - еконоМІЧНОГО та культурного роз:' дж~ту. на ВИКонання 
~ ку реГІОНІВ у сумі 100,0 

~'s затверДИТИ розмір резервного фонду бюджету . 
· МІста на 2009 рік у сумі 

~lІс.rpи. 
.... о 

6.Затвердити T~ пеР~lІ( з~ених статей видатків загального фо 
<IIIfV мiara ва 2009 рlІС за ІХ еконоМІЧНОю CtpvrrvnOIO в" НДУ ""., Д .... б J ..... J!" IДnOBlДHO ДО ст 27 
41 україин "Про ерж~иии ~джет України на 2009 рік та про BHeCeHНJI о. 
;UXзаководавчих актш Украши" : ЗМІН 
І 6.1. оплата праці працівників бюджетних установ (код 111 о). 
І 6.2.иарахування назаробітиу плату (код 1120); , 

6.3.придбaниJI медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132); 
6.4. забезпечення продуктами харчування (код 1133); 

І 6.s. оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160); 
6.6. трансферти місцевим бюджетам (код 1320); 
6.7. трансферти населенню (код 1340). 

7.3атвердити перелік об'єктів (згідно з додатком 4 ДО цього рішення), 
::;CYВaВJII JIКИX буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 

8. Затвердити в cКJIaдi видатків бюджету кошти на реалізацію державних 
~ галузевих програм на загальну суму S3 322,7 тис.грн. (додаток 6) 
9.Бюджетним установам у місячний термін після затверджеННJI 6юджету 

зl6е:шсчити СКJI8Д8ИНJI та затвердження кошторисів доходів і видатків, 
&. ВDXориCТ8IПIJI бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету міста і 
-іх до фінансового управління Броварської міської ради та Броварського 
t 
.10. на ВИІ(он8.ННJI По7 СТ. 26 Закону України « Про Державний бюджет 
~ на 2009 рїю> розпорядникам коштів забезпечи:и ~8Дання угод по 
'" виду енергоносіїв у межах встановлених ВJДПОВ1ДНИМ головним 
~OM бюджетних коштів, обrpувтованих лімітів споживання, з 
~ змевmевия обсягів споживання енергоносіїв щонайменш JII( .на 20 
~ • а також забезпечити в повному обсязі проведення розр~в за 
~еkТpоеиергію теплопостачання водопостачання і ВОДОВІдведення , 
"II!IIQ' 'б етиими устанОВами, не 
~ газ та послуги зв'язку, які споживаютr:ся ЮДЖ 

11 ~буl1P-ЯХої простроченої заборгованОСТ1.. право брати 
t~ ОJ!Овиі розпорядники бюджетних KO~ мають міста тільки в 
t 6Jo Ва ЗДЇЙсиеИRJI видатків за рахунок кошТ1В БЮ:а:иету ва 2009 рік, 
~ ~етвих асигнувань встановлеНИХ КОПlТори . 
-'I\IIQ{ Необ о о ' обов' язаиь минулих РОКІВ. 
3оБОВ' I1ДиlСТЬ виконання бюджетних з б ,цжетвих коштів без 
'бlЗанвя, взяті головНИМИ РОЗПОРЯДНИКБВМИ ~ зобов'язанНЯМИ і 
: lОД)l(етиих асигнувань, не вважаютьсЯ юДЖ 
І 
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.~.rвJ01'Ь oJJJJaТЇ за рахунок БІОДЖетних Коштів В 
:~""=., 11 rrрrропорymеlПUlМ. . зиnя таких зобов'язань є 
.~. , . 
?~ііоточsi видатки, пов язанІ з УТРиманням бюджетних у 

о. розпорядниками бюджетних коштів . станов, можуть 
~ заборгованість із заробітної плати, а тако: разІ, КО~И відсугня 
11" eвenroHocii. за СПОЖИТІ КОМунальні 
""та 'r • 
"1'-12 устаковИТИ, що кершники бюджетних установ vrnи . 

· ... ф. J • t' М)'Joть ЧисenЬН1СТЬ 
.!oodf1dв та ЗД1Исmoють актичнl видатки на заробітну плату 
7"-- ••• • • види , ВЮ1l0чаlОЧИ 

ва ІІРеМ11 та 1ВІП1 заохочень чи винагород матер' ІМ 
РІ б· .. ,ьну допомогу .,_ фонду за ро lТИОI плати, затвердженого для бюдж , 
~IJII б етних установ у 
~ або ІШан~ викор~стании юдж~их коштів. 

13. тимчаСОВІ. каСОВІ РОЗРИВИ. М1сце~их бюджетів, пов'язаних із 
p'eвнnl видаТК1В на оплату працІ працІвників бюджетних установ та 
PQ_ ва заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів 
11 IОМУВanьвих ПОCJIyГ. та енергоносіів, в обов' JlЗковому порядк; 
~ за paxyвo~ ко~ш єдиного казначейського рахунку на договірних 
Gttбез иарахув8НIIJI В1Дсоткш за користуванНJI цими коштами. 

: Уcraвовити, що фінансове управліННJI Броварської міської ради має право 
а 3Обов'JIЗВНIIJ[ від імені виконавчого комітету Броварської міської ради на 
.. КОРОТІСотерміиових та середньострокових безвідсоткових позичок в 
~ упрaвniввi Державного казначейства Украіни в Київській області для 
~ тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання 
30m фовду бюджету міста. 
; 14.Бстановити, ЩО ЯКЩО обсяги власних надходжень бюджетних установ 
~ відповідні витрати, встановлені додатками 2,3 цього рішеВJUI, 
~ бюджетних коштів передбачає спримуваиня таких сум у першу чергу 
І б' IlnШeвu заборгованості з оплати праці, нарахувань на заро ІТВУ ШІату, 

~ послуг та енергоносіїв. . 
о у разі, JПCЩО відсутня така заборгованість, розпоряДИИІС бюджетних КОШТІВ 
~ І • • 
; 50 відсотків коштів на заходи, які здійсmОІОТЬСЯ за рахунок ВІДПов1ДЩІХ _ . 

• 
• 50 відсотків коштів на заходи які необхідні ДJIJI викон~ осн?вних 
~ але ае забезпечені КОПІТами ;агального фонду бюджету за ВІДПОВ1ДНОЮ 
~Dpограмою (функцією). .... aивJI обсягів 
'" РИ цьому розпорядник бюджетних КОШТІВ ЗД1исmoє коригув 
'6to Ф б джету ДJIJI проведеННJI 
~ -eтuиx зобов'язань по загальноМУ онду ю 
~ Во цих зобов'яз8НJIJIX із спеціального фонду бюджету· за спеціальним 
OЗnорнднИки б • беnvrt. зобов 'яз8ННJI 

~ 610 юджerвих КОПlТ1В. r~"- Ф их надХоджень до 
~ -ету ВИЮПОчио В межах В1ДІІОВІДНИХ актичн 
IS~ro фоиду бюджету. .. міськоі ради протJlГОМ 
~o~3Вo~ фінансовому управліннЮ БроваРСЬКОI им поданням головного 
І пеРІОДУ у Виияткових випадках за обrpувтов8В 
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КІ J(Опrrів бюджету міста здійСlПOвати перерозпо . . 
\fII'!.l ф~іОВ8JlЬНОї ЮІасифікації за еКОномічноlO ДlЛф~идатК1В в межах 

f. JO# 1"·~ б класи ІКацїєю 
'40 зподіл юджетних призначень за фУНКЦіонал . . 
f ~~fcВJOєrьCJI за рішеННJIМ сесії міської ради. ьноlO класифІкацією 
~ цьомУ забороНJIЄ1'ЬСЯ: 
: бpJI безпідСТавво збільшувати бюджетні призначення n .. . '. о загальному та 
A1I.'I.ortf фоНДУ ва ~ШІату працІ працшник1В БІоджетних установ за 
r- iиJIIИX видаТКІВ; рахунок 
~ " 
~ .. збільШУВ~ТИ капІтальНІ видатки за рахунок зменшення бюджетних 
~ НІ поТОЧИ1 видатки. 

16.Нвдатв право викон~чо~ KOмiтcny здійснювати розподіл коштів: 
.. на H8Д8ВIUI матеРlальНОl допомоги громадянам міста; 

.. резервного фонду бюджету міста. 
17. ФінаиСУВ8IПIJI програм соціально-економічного розвитку здійснювати в 
_БЮДЖетних призначень на 2009 рік. 

18. ГолоВНИМ розпорJlДВИКaм коштів виділені бюджетні кошти на 
._ статутних фондів та дотації пілприємств комунальної власності на 
_ в цінах ва послуги , надані населенню перераховувати на розрахункові 
рпідприємств , відкриті ~ установах банків. 
". ДозвOJIИ'1'И фінансовому управлінню Броварської міської ради з метою 

5ІВВИОI'O вихористания фінансових ресурсів: подовжувати діючі на 1 сіЧНJI 
8рохуyroди та заюпочати угоди з установами банків про розміщення на 

:швrax тимчасово вільних коштів місцевого бюджету відповідно порядку 
Jiщeш тимчасово-вільш коштів на депозитних рахунках в установах 
3Їl,впзваченоro Кабінетом Міністрів України. 
10. Броварській об'єднаній державній податковій інспекції забезпечити 
il)'та своєчасність надходжень ШІатежів до бюджету міста. 
11~осподарські організаціі, що належать до комунальної власності 
~_oi. громади м. Бровари проводить відрахування частини 
~oxoдy) до бюджету міста, згідно чинного законодавства. .. 
u'KOBTpOJIbllo-ревізійиому відділу по м. Бровари та Броварському раиону 
~ ховтролr: за ефективним та цільовим використанням бюджетних 

~~ 1,2,З,~,5,~ цього P~ . иев=~ою' 
·~e Р1Шевия набуває )6т-i~ 1ta.JQ.rvfNJ& 

ВlІХоllyючий: обов'язки 
~ I'OJIОви - секретар ради 

~~J 

*04 
Q 

C'lJa. 
c:t-
фо-~ 

І.В.Сапожко 

---.... .. , .... С' 



Поданм: 

начальник 

фінансового упрaвniвня' ~ А.М.ЗеленсLЖa 

ПОГОДЖЕНО: 

• - заступник МІського голови В.О. Андрєєв 

- виконуюча обов' язки 
ИRЧIIJIЬИИЮ! юридичного відділу - ~ 
головний спеціаліст ~идичного відділу iJ. А.В. Баба-Мірзоєва 

- начальник управління економіки ____ ~ __ ~-' +-r __ _ Н.І.Саченко 

~?> 
-1IIlЧIIЛЬВИIC загального B~...,;;::;:=--__ _ Н.І.ГнатюК 

- голова коМісії з питань соціально
екоиомічного та культурного розвитку, 
бюджету,фівансів та цін А.В.БуJIКа 

-----~~~-----

;:.;: . 
" 



І ЛЬВА зАПИСJ(A ДО БЮДЖЕТУ М.БРОВАРИ НА 2009 РІК 
JOЯСІІІОВА 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 
. 

на 2009 рік прогнозний обсп дoxo~iB в цілому по місту Брова~и з 
JЮІ трансфертів планується в СУМІ 225842,1 тис.грН. в тому ЧИСЛІ по ::.1)' фонду бlОДЖery міста Бровари плану~ься одержати 122593,5 

~ по спеціальному 50719,9 тис.грн. трансфеРТІВ по загальному фонду 
тt9,O mс.rpи. по спеціальному фонду - 12479,7 тис.грн. Всього загальний 
РА по м. Бр овари складатиме 162642,5 тис.грн., по спеціальному фонду -
8199,611IС.rpи. 

3б'шьшеННJI ДОХОДНОЇ частини бюджету міста В розрізі податків планується В 
_ному за рахунок збільшення надходжень від плати за земmo, для 
рпрахувку пої враховувалась динаміка щорічного росту податку, збільшення 
EfIИI1ПВноі грошової оцінки земель міста. 

В 2009 році планується отримати по податку з доходів фізичних осіб 
11921,3 ТlIС.гри., що ва 1741,1 тис.грн. менше ніж фактичні надходження 2008 
~, що ПОJlСШОєrься кризовою ситуацією по місту (скороченням заробітної 
hro, скорочеННJIМ чисель . . . 

НОСТІ працшииюв, скороченням трудового тижня). 

"-o~ ПОДІПок Є ОДНИМ із основних іподатків місцевого бюджету. 
_ у ПОРів~~н~му податку у 2008 році СЮІaJIИ 7774,9 тис.гри., тобто 
U!aayєn.си 007 роком ва 15,8 %. у 2009 році по цьому пода'Мl'V 

одержати - 8500 О тис грв що на 725 l' , .... 'J 
-АЖе1ПtJl2008 року. ' .., , ТИС.грн. бшьше ніж фактичні 

ва па ТОРговому патенту в 2009 о і пл 
99.9 ТИс.tpн. Meнme ніж Ф р ц. аиується одержати 5100,0 тис.грн. що 

1IJIonJ0ЗВих ВКТИЧИl надходжеШIJI 2008 ' 
~ ва ~aдxo~e~ в 2009 рік планується в основному року. Зменшення 
ФUnіТОВ d{ aJJЬнии БІЗнес ·(закриття пiдnриємниц оо • за рахунок торгового 

по ~ еввдв»). ЬКОl дlЯJJЬності Броварської 
DDIIh. доходвх, що не 
--,trьcя у 200 . враховуються при ВИзначені . б 
lIIOrO kоlDИIm 9 РОЦІ одержати 17942,2 тис н О М1Ж ~джетних трансфертів, 
1ІІе.rpи І", є Податок ва зеМJIIо По .гр. дним 13 основних показvuv; ... . ~o на 46042 • ньому ппануєrь ~ЦUJJ 

ПО Місц ,ТИс.грн. більше ніж Фактичн' ся одержати 158592 
1IIc.tpв .• в 200е8ВИМ ~oдaткaм і зборам в 2009 р 1 ~адхОджеННJI 2008 pornr ' 
nпaиy. РОЦІ B~ ОЦІ плану "'J' 

в ~НJlIIa рівні ф~=ИИ по цьому податку Склали ~:~ ОТРИМаТИ 1680 
1Itc.1'ри 009 році ПJJануєrьCJ[ отрИ:оджень МИНулого 2008 року ,О ТИс.грн., тобто 
-lJUcоД; що на 11 б 19 7 тис ати вадхОджень до БІОДЖ . 
l1роа __ еl!1lими за 2008 ' . ,грн. меmпе В по' ~ Розвитку 16512 О 
1з ""'11 В 2009 РІК. Так за дави Р1ВНJIниI з Ф , 

462.0 ТІ! році земель несіль ми земельного в" 8КТИЧНИМИ 
200g • c·rpH. при Ф СЬГосподарського 1ДЦlЛy ППЯIn.,_ 
"11 ... _ Р1ІС, ПО ві" ВIcrИчному ВИКОнанн' ПРИЗначеНRJ[ на ---&.1 "'''JJСЯ 
-''IСІІІУЄТь ~ЧуЖеllНю майн І за 2008 Рік 2 СУМУ тїJIыal 
Фlrtnt са ОТрИмати и а. що знаходиться - 4296,7 ТВс 
-.. Чliо ОАер*anи &ДХОДЖень в сумі 3050 О У КОМУНальНій _ ,грн. На 
О~nОАаТkyп по цьому податку 3835 О ,тис,грн., Тоді 'ВЛаС110сті, 

ОJlСlUоєrьСJl змеН1UеИlIJIм ~б ТИ~·ГРН. ЗмеНlUенНJI JII( за 2008 рік 
CJlriв Об»ЄkТiв про НадХОдЖень по 

дQcy. 
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ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 

BJIJ1IТК1f бюджету міста обр .. аховані в~ходячи з діючої на 01.01.2009 р. 
fIЇ бюджетних установ, прии~х РІшень ради про прийняття у 

:l)lІaJ1ЬНУ власність де~ких об єктів соціально-культурної сфери, чинного 
_-ства та НОВНОСТІ доходних джерел. 

Bnдaткll на 2009 рік визначені в сумі 225 842,1 тис. грн., в тому числі 
_ІЙ фонд- 162 642,5тис. грн., спеціальний фонд - 63 199,6 тис. грн. 
В сумі видатків 1раисферти з державного та районного бюджетів становлять 

ШI,7Т1IС. rpH., В тому числі загального фонду 40 049,0 тис.грн.: 
су5венціи з державного БІОДЖету місцевим бюджетам на надання 
передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій 
населению на ОІШату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачaннJI і BOдoBiДBeдeННJI, квартирної плати, вивезення 

побyroвого смітrя та рідких нечистот - 8 020,0 тис. грн., 
субвенціи з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого' пічного побyrового палива і скрапленого газу - 3,0 тис. грн.; 
субвенціи з державного бюджету місцевим бюджетам на HaдaнIOl 
пільг З послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг 
та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян -
1683,6 тис. грН.; 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
ДОпомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
А1ІТинства та дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям - 29 761,3 тис. грн.; 
Субвевція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам
ВИХоватеJIJIМ і прийомним батькам за HaдaннJI соціальних послуг у 
АИТЯЧИХ будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
<сrpo • 

ШІ ходить за дитиною» - 198,1 тис.грн.; 
субвенція з державного бюджету місцевим БJоджетам на 
РестрYRтypизацію заборгованості з виплат, передбачених cтaтreIO 
Вllзначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з 
ВlIПJJат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" 
Педагог' .' .. 1118 lЧ11ИМ, науково-педагогічним та ІНшим катеГОР1JlМ праЦ1ВІІИlC1В 

• чВJJьних закладів" - 283 О тис.грн.; 
СУбвенція з районного б~дЖету на yrpим8НЮІ об'єктів спіnыJгоo 
1(0РИСТУВання та чи ліквідацію негативних наслідків діялыІстіі 
Об'Єk'ri 

'111",,_ в Спільного користувавня-lОО,О тис.грН . 
. '--11101( Спец' · 7 У 'I'CIMOI' суб lanьного фонду в СУМІ 12 479, ТИС. грн, в том .. · 

ф' lІенція з державного бюджету місцевим бlОДЖCТQМ ІІа 
ll1aJfсУ8анни ремонту приміщень управлінь праці та соціШІIJ110ГО 
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захисту ~йикронавЧБИ~' opгaHi~ міських (міст республіканського ~ 
аВТОНОМНІ еспу ЛІЦІ Крим І обласного значення) районних . . · с .... у МІстах 
КИЄВІ І еваСТОПОЛІ та раионних у МІСТах рад дЛя здійснення . . . с . захОДІВ 
з виконання СПІЛЬНОГО ІЗ ВІТОВИМ банком проектом «Вдосконален . - ~ 
системи СОЦІально І допомоги» - 92,6 ТИс.грн.; 
субвенціи З державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій 
населенНlО на оплату електроенергії, природного газу, послуг теnло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 
побyrового сміття та рідких нечистот - 12 З 87,1 тис. грн 

В ВIІДатках зведеного бюджету міста на 2009 рік передбачаюгься КОUП'И на 
)1pJIМВIIНJI БІОДЖerних установ та на реалізацію місцевих програм соціального і 
I)n1)'pHoro розвитку міста, соціального захисту населення, соціально
.омічного розвитку і ішпих програм . 

ВlfДatкИ загального фонду зведеного бюджету міста на 2009 рік 
6 "чеНІ в СУМІ 162 42,S тис. грн. 1 характериз~ться такими показниками: 

Бюджетна Питома вага в 

РоздinКФК 2009 рік загальному 

(тис. грн.) обсязі 
видатків % 

1 3 4 ~ 

9Рraни міщевого самоврядування 9639,4 5,9 
ОСВіТІ 60907,3 37,4 ~ 

~идатки на охорону здоров' я 30,0 0,02 

~ захист та соціапьве забезпечeJIIIJI 47911,9 29,4 

3500,0 2,1 ~ВО-Хомувальне господарство 
~a 4950,9 3,0 
~aco "'ф '" 840,0 0,5 S ВОl ІН ормацll 

2812,3 1,7 ~ЛЬ:!'УРа і спорт 
~ ДОрожнє господарство, ЗВ'JIЗOX, 1331,3 0,8 

~[O ~iї та інформатика 
~ИДаТХИ 320,0 0,2 
6аеьц' 

40,0 0,02 ~-: 11 на УТРИМаННЯ об'єктів спільного 

~ 8eqц' 
100,0 0,06 ~I 11з Місцевого бюджery державному 

~1ІІ!кованни npогрвм соціапьво-
P~a 11JJtoro та kYЛЬ~ноro розвиm.регіонів 

0,03 ~lІііфонд 50,0 
~.lЦo n~едаютьСJl до державного БІОДЖету 30209,4 18,6 

162642,5 100,0 
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ВИДАТКИ НА утрИМАНня ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 

На yrpимання органів управnінНJI на 2009 рік передбачається 9639,4 
I2CJPH. 

СІруктура органів упрaвnінНJI складається з 14 відділів та управлінь, а 
lDIe: 
ВIІІ\ОНавчий комітет Броварської міської ради 
УпрaвnінНJI праці та соціального захисту HaCeneHНJI 
YnpaвniННJI комунальної власності 
Фінансове упрaвnінНJI 

УпрaвnінНJI ЖИТЛово-комунального господарства 
УnpaвпiННJI економіки 
YnpaвniННJI освіти 

Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та ЗОВНЇUШЬого дизайну міста 
Cnyжба у справах дітей 
Відціп у справах сім'ї та молоді 
У~іНШІ містобудуванНJI та архітектури 
ВIJЩtJJ КУЛьтури 
B~ з фізкультури та спорту 
ВIJUWI капітального будівництва 

ВИДАТКИ НА ОСВІТУ 

_~; У1РИМ8ННJI установ і закладів освіти в бюджеті міста передбачається 
7t.rp' ТИс. ІрН., У тому числі фонд опла'l'И праці з нарахув8.ННJIМИ 47785,7 
~ ВИТр~ти на оплату за енергоносії 6420,0 тис. грн., харчування дітей в 
-о доlIIКinьних закладах та учнів в загальноосвітніх школах передбачається 

І ТИС. грн. 

за РИ1nlu. 8" • ~. ~.1пОК цих КОШТІВ буде yrpимуватися загальНООСВІТНІХ ШКJЛ, 
~ ІМ. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, І 6 ДИТЯЧИХ 
~ Вих закладів, 1 вечірня школа, 5 закладів ~озашкільноі роботи з 
J.tiIiCII ,ltfетодичний кабінет, централізована бухгаптерт, господарська rp~a, 
~:ваТИМуться Виплати визначені Законом України "Про реструктуризацІЮ 
.... ~ ~lJfocтi з ВИПЛат пер' е"бачених ста'1ТСІО 57 Закону Украіни "Про освіту" "-.ro111fJf ,~ ., • 
ааа".... 11М, haykobo-пе"8Гогічним та іншим KaTerop1JlM працІВНИКІВ . 'ІІІ'Ь!lих ~ ... • 
~fr. 3ВkJIaдiв здіЙснюватиuvм.ся виплати на yrpим8ННJI ДІтеИ-СИРІТ та 

• ., JtОЗБSlIll'" ..... " .- б'" типу 
"nPJJA "ЩАених батьківського піклуванни, в дитячих удинках СІмеиного 

ОltfЬИх сім'их. 



вИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

СуМа видатків загального фонду бюджету міста на соціальний захист та 
СОІ1ЇaJlьне забезпечення ~тановить 47911,9 тис.грн. або 29,4 відсотка від 
]І1'8ІІьноro обсягу видаТКІВ. 

До вказаних видатків включені видатки на угримання соціально
~inітаційноro центру «Любисток», центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
JIQIIоді, центру опіки дитини, центру ранньої та медико-педагогічноі реабілітації 
jпВ - інвanідів, територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та 
caмomix непрацюючих громадян, підліткових клубів, здійснюватиметься 
фінансуванНІ програм та заходів центру соціальних служб ДJUI сім'ї, дітей та 
аоді та відділу у справах сім'ї та молоді, буде надана підтримка Броварській 
.-вкізаціі ветеранів війни і праці та Збройних сил, здійснюватимyrься заходи 
DpOIpВШ соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та соціально-незахищених 

RPCТВ населення. 

А також видатки по наданню передбачених чинним законодавством пільг та 
IІПnових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 

lIOCIIYr теnло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 

DD6yroBoro смітrи та рідких нечистот, надання пільг з послуг зв'язку та інших 
IIqIeдбачених законодавством пільг, виплату допомоги сім·ям з дітьми, 
-озабезпеченим сім' ям , дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства будyrь 
DpoВОДИтис& за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

C)Id ВИТрати на житлово-комунальне господарство визначені 
3500,0 тис.грн., у тому числі : 

На бпагОУСТРій . 
Ва МІста 
дотацію житлово-комунальному господарству 

в загальній 

- 3482,0 тис. грн. 
- 18,0 ТИС.грН. 

кульТУРА 

За""'.. • фОНДУ бюджету міста на Фbt '...,І&на сума видаТКІВ загального 
11Ісуванни установ культури передбачена В сумі 4950,9 тис. грн.. _ 
8 ClO1 • коШТИ на yrpимaнНJI МIСЬКОI та 

6і6nі адl цих видатків передбачаІОТЬСИ стетичиого виховання 
. отеtи дna • й о музею школи е 

Jti'ten ДІте , краєзнавчог '. культурного центру -n Та МУЗичної школи міського клубу, МІСЬКОГО 
РоМетеі" .'.. БVYrAnтеріі та на проведення КYJlЬТYPHo-ilJscre ,централІЗованОI .1'" ---

ЦЬtиx заходів. 
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ЗАСОБИ МАсової ІНФОРМАЦІЇ 

Загальна сума видатків загального фонду БJОДЖету міста на 
Фіи8llСУВВННJI г~i засоби масової. іНформаці.ї становить 840,0 тис.грн. за 
рахунок цих кошnв . буде надана фІнансова Пlдтри~ки Броварській редакції 
міСЬКРВ110ННОro радІомовлення, комунальному ПІдприємству Броварської 

місьхоі ради "Телестудії "Наше місто" та редакції газети «Броварська 
naиораМ8). 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Видатки на утримання установ фізичної культури і спорту та на 

здіІІснеННJI спортивних змагань визначені в загальній сумі 2812,3 тис. грн. 
За рахунок цих коштів буде утримуватися 2 дитячо-юнацькі спортивні 
ВOJJН, спорткомплекс "Світлотехніка", плавальний басейн "Купава" та 

проводитимуться спортивні заходи. 

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ'ЯЗОК, 

ТЕЛЕКО~ЇТАІНФОРМАТИКА 

. За рахунок цих коштів надаватимуться компенсаційні виплати на 
IlUJJ.roвнА проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим 
:eroРіяМ ГPOM8ДJIH за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в сумі 

1,3 тис.грн. та здійснюватимуться заходи міської проrpами по відшкодуванню 
~ за безкоштовне перевезенНJI без обмежень пільгових категорій населеННJI 
~ р~вари пасажирським автомобільним транспортом загального кориС1)'ВaRНJI 

tYJ.Q 450,0 тис.грн. 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 
&о в спеціальному фонді бюджету міста на 2009 рік за рахунок коштів 
-ету розвитку заплановані видатки на загальну суму 16 512,0 тис. rpH. 

IІоI(Фk РІЗНІ ВИПЛАТИ 
250404 «Різні виплати» передбачені кошти в сумі 320,0 тис. Ірн., в тому 

Числі: 

на програму підтримки підприємства "Центр соціально-трудової, 
Професійної та медико-соціальної реабілітації інвалідів, дітей
інвалідів та молодих інвалідів" Броварського міського товариства 
інвалідів з ураженНJlМ опорно-рухового апарату "ПрагненНJI" 
- 40,0 тис.грн.; 
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на програму підтримки Броварської міськрайонної організаціі-
товариства Червоного Хреста України в сумі - 40,0 тис.грн.; 
сплата членських внесків Асоціації міст України у сумі 35,2 ТИС.грн.; 
оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з порядком 
надання кредитного рейтингу в сумі 9,8 тис.грн.; 
оплата послуг по висвітленню діяльності депугатського корпусу та 
Вllконавчого комітету Броварської міської ради в сумі 27,0 тис.грн.; 
на реєстрацпо договорів оренди ДЗК видатки в сумі 19,8 тис.грн.; 
на програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних 
дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари в сумі 38,2 
тис.грн.; 

на проведення процедури приватизації комунального майна 

територіальної громади м.Бровари в сумі 50,0 тис.грн.; 
на реалізацію заходів по програмі "Обдарованість" - 60,0 тис.грн.; 

СУБВЕВЦІЯ ВА УТРИМАННЯ ОБ'єктm сmльного 
КОРИСТУВАННЯ 

По КФК 250323 "Субвенція на yrpимання об'єктів спільного 
kOpJlСТУВания" передбачені кошти в сумі 40,0 тис.грн. на фінансову підтримку 
l\1trи 'SНoBe ЖИТl'я" • 

Начальник 
фінансового упрaвnіННJI ~~ А.М.Зеленська 



Додаток І 

до рішеННІ міСlокоі радl' 
від 14. P/.1l9 N! I'~.:I-rз _а-

ДОХОДІІ 610ДЖету АI.liРОВlРII ІІІ 2008 рік 

,"-- НlПАlСnYВlllllВ доходІв ]81'DJ110111lR Спецlan.IIIIR j!01" 
ТlICoI'DH. 

І зПдllО Ь 610ДЖеТІІ010 фОl14 PIIJOM 
P8]0l" ут.ч. 

КnIСllфlкацlЄIО 
6И1J1Жeт 

jlOJDIIn")' ,....- 2 3 4 5 6 
~I- ПОДІткові IIIДSодисеllllR 120308 2446 122754-!І-
П_ТКІІ Пl доходп, ПОДІТІСІІ ІІВ ПР116yroк, 

~ 
.,.ткn ІІІ з6iJJьшеllПR Рllllковоі вартості 89051,3 89051,3 

~ ПIlДl11JК:І доходів фы�чнІІхx осіб 88921,3 88921,3 
і ПQlllТОК Пl npl16YТOK підПРПl:AlСТВ 130 130 -податок на ПРllбyroк підприємств і 

apIIIIbaцin, що пanеж&ТЬ до комуиanloноі 

I"Ості 130 130 
ао ПQIIIТICIІ Пl DJJlспість 2400 2400 

J1oAaТOK 3 вnaCHllкiB транспортних засобів та 
І івшох самохідНllХ МІШІІН і механізмів О 2400 2400 
IJoрв за спеціanьве впковаввв природипх 

• ркурсІв 15859,2 15859,2 
IIІІІата 311 землю 15859,2 15859,2 

І Ввутрішпі ПОДІТICD ВІ товари тв поcлynl 5217,3 46 5263,3 
.'Податок на ПРОМllСen 12 12 

_З8 дepzaвHY реєстрацію суб"єктів 
niдnРИЕМНIЩIоКОі дiJшьності, об'єднань 
I]Іо_Н, асоціаціП , інших добровільних 

~ 
a6'rднaв1o opraнiB місцевого свмоврндуввння, 

105 ~ тepllТOpi8JIЬHIIX rpOMIД 105 
Q пата 31 державну peєcтpaцilO. крім nnатн за 
""иу реєстрацію суб"єmв 0,3 ... ~UЕМНlщькоі дiJшьності 0,3 

~ 
~ 38 тoproBlln патент на денкі ВІІДІІ 

46 5146 
~IIЄМНIЩlокоі діJlJJЬНОсті 5100 

~ ~oдaТICD 10180,2 10180,2 , 

~ ~Віподаnalізбори 1680 1680 

~~ 0,2 
0,2 

.;;: ~ВВlllln сіnьськогосподаРСЬКlIЯ податок 
~ о' IIIln Податок ДпR суб"єmв ммого 

8500 
8500 

~~ЄМНlщтва О 721~ 
'і ~ ИеПОДlткві IIIДSоджеИИR 2285,S 4926,5 

lJPaТ , енин коштів від відшкодУВання 
405,8 ... i~ СlЛlоСlокоroсподарського 405,8 

~noдaPCЬKOГO вироБНllЦтва 
~Ha nPllбудку (доходу) ГОСПОДВРСЬКlIХ 
lІІаС baцin, RКi Нвnежать до комуиanьноі 

НоСТі 5 Ь ~ або у статутних фондах JlКlIХ Є 
~ IСОМуНanЬНОі впасності 5 



• ....:f!HII18ЇA РОЗ.lіщеИИR 8 установах r • . 
~ 1ІІМllаСО80 8іЛЬИІІХ БЮДЖетІІІІХ кошті8 -

230,5 
~~ '130,5 

lulnpaТlIDlli зБОрl1 та ПnDтeиd, ДОХОДІІ 
~CICOIII!P"fll"Oro та побlЧllОro продажу 510 

~ F.t;;;iHc МIIТО 'ІО 
510 

r,;.i""" 
SIO 

І fA:J}I,ulnpan.BJlI штрафll та іllші СІІllкціі І5 15 ~ ~nlnpaТl'BI.1 штрафи у сферІ 
ІІІ: ~&ааеllеПI'R безпеКіI ДОрОИСllЬОro руху 1500 1500 
~ 

ШtpDфпl elllкціі за порушеИllR 
1D .. 'OUOДDDCТDa про патеllтуваllllП, за 
IаоРI!ППR Ilораl perynlODallllR обіry 

І 
mfDКn ТІ про заСТОСУDаllllR реєстраторІв 
pDJJIISYIIКODUX операціll у сферІ TopIiвni, 

J lJIII\lадськоro прчуваl.IIR тв поcnyг 25 25 
і IІвшI неподаткові I'DДХDДЖeI'ПR О О О 

~рашові CТRПlеННR за ШКОдУ, заподіJlНУ 
аорушеННDI законодавства про охорону 

8UI'IUIIIШИЬОro ПрІІрОДНОГО середовища 

IIIICJIЇДOK господарської та іншої 

SllIDвocri"i О О 

ВiAccmaI3a користуванНJI ПОЗИКВМJІ, ві 
:І DДI8IIIIICI 3 .Іісцевих БJОДЖетів 
IJ Івші ИlДХОДeжJlИJI О 

• В.u~Bi НlIДZодисеНИR бlодисетнJIХ установ 4520,7 4S20,7 

~ 
~за послуги, що нвдаються • 
6Ioaerн'IMII устанОВІМl1 4S20,7 4S20,7 
КаШЩ щО D1'pIIМ)'lOТЬСЯ бюджетиllМИ 

~ 
~OBaмll на ВllконанНJI окреМllХ доручень 
І!! IlllecnщіRних проектів 

!!3 ~ операцlll 3 К8пітanоl" О 16512 16512 16512 
HНJlBЇД відчужеННJI маІінв, вке 

.....,.. Автоно.,ніА Республіці КРІІМ та 

~ 
-, ЩО 3НІХОДllТЬСЯ У КОМУН8JIьніJi 
-ості 3050 3050 3050 

І ~ , 

~ aд1reHBB віД продажу зеаші і 
~.терівnьпux aКfllBiB 13462 13462 13462 l ~.I,1I~_ДIJIIIII" 

ьськоroсподарСЬКОГО призначенНІ до 
.~ :'~НJlземenь державної та 

13462 13462 13462 ~ -ноі масності 
26835,4 26835,4. 

і-'іР 3 roпЬOBI фопдп 
~ ~ І 31uрудненИJI навколишнього 

5S 55 
фоro середОВllЩD 
~; І фОНД11 утворені Верховною Рвдою 
lIic~OMHOi РеСПУбліКlI КРІІМ, органамll 
~~ro СВМОВРJlД)'ВанИJI та місцеВllМl1 26780,4 26780,4 

l'I3 ІМІІ ВllКонавчоі вnвди 
50719,9 16512 113313,400 

~ ~IOДiB (6ез траllсфертів) 122593,5 

~ Офі~ І Ja 8~ Ь траПСфеpnl (розшифровYlОТЬCR 
40049,0 12479,700 0,0 52528,7 

I~~I :rPавсфертів та 610ДИСетів) О 
~~O raн' о 

["І: ~IB ДI:DЖавноro ynРaВJJіННJI 
, Що ВІДХОдиТЬ з інших бюджетів 



--- - о 

о 

о --~ ~ii деРЖУЮТЬCJI3 О О I~ Ь . НІОІІННІ, що а 
~ Д_ІІ Illpll rrftY 

О 
12479,700 0,000 52528,700 ~I .dIIHoro бlOJlЖ 

ас 40049,0 ~ r.;;r дотацп оо 
і~FcYбiеІIЦП' І тоМУ ЧІІСЛІ. б'ЄКТЇВ спільноro 
. t-- • yrpllMdHI О r С)'БВI:'1U11 на • їдвЦІю JleГВТlIBHllX 

100, анНІ та 'ІІІ ПІР 
ЕОр'IС1)'8. сті об'єкriв спіnьноro 100 _їдкіl ДІJIJIЬНО 

~ EOI'II~HI оro бlОджетУ місцеВIІМ 
~ '1:уб RUll3 державн , 

ВІ: Illпnату Aonor.lorll cir.11IМ ~ 
6(OД11CC1'D' на ., • ВDJIIДВМ 3 

озвбезпечеНIІМ СІМ ІМ, ІН 
29761,3 airь.lll, мМ ifDl-іНlaJJЇДIttI та ТІlмчаСОІОЇ 

asSnIHCТВD, д • ". 29761,3 
~DЖUноТ AonoMonl AIТIM , 

J! ~BI:Hцil 3 держаlНОro бlОДЖету місцевим 
6soджeraм на H8ДlННJI піnьг та ЖllТnових 

cy6CIIДЇD нвсenенню на оплату 
enexтpоенерпі, npllpoAHoro газу, поcnyr 

І . ТCIIJID-, водопостачання і водовідведеннн, 
Кlapn,pHoї nnaТlI, ВIІвезенНJI побyroвоro 

8020 12387,1 20407,1 
• cuim та pїДКJIX неЧIIСТОТ"; -

'СубвенцiR з державноro бюджету місцеlИМ 
6roдвrD' на надання ПШЬГ 3 nocnyr зв'язку . 
11 інш,1Х передбачених законодавствоМ ПІЛЬГ 
(~'Pj .. пільг 'на одеРЖВННJI ліків, 
3YfjоnpотезуванНR, onna'l')' електроенергії, 
природноro і cкpanneHoro газу на побyroві . 
потреб'l, твердоro та рідкоro пічноro 
побутовоro пвnива, поcnyr тenno-, 

lОДопостачанНR і водовідведення, квартирної 

пnml, ІllвезенНR побyroвоro CMiтrJI та рідких 

НeчJlcroт) та компенсацію за пinьroвиЯ 
:0309 проїзд окремих катеroріЯ ГPOMIIДRJI"; 1683,6 1683,6 

'СубвенцiR з держаноro бюджету місцевим 
бlOд*еТІМ на Н8ДВНН. пільг та ЖИТлових 
субсllДіR нacenенню на придбанн. твердого 
11 рідкоro пічноro побутовоro пвnива і 

!ІО СlCpaПJJеноro газу'" 
3 3 ЧOJ2j • ' 

СубвенЦIJIЗ держаного бюджету місцевим 
б_етам на здіRснеННІ випnат, визначених 
ЗакоНО.1 УКРаіНИ "Про реСТРУКТУРизацію 
3I6oproвaнocтi з ВIIПn8Т, передбачених 
~ 57 38lCону Украіни "Про освіту" 

-eдaroПЧНIIМ, haYKOlO-Педагогічним та 
ІНІІІІІМ катеroрінм працівників НUЧвnьних 

........ ~aдil" 
283 

283 



,'-
:~ . 

еу6всИЦЇJIз державноrо бюджc:t)' МlсцеВІІМ 
6aoджeraм на фінансування ремонту 

uміЩСllЬ управлінь праці та соцівnьноrо пр •• ( • 
:IIX11cry ВIІконавЧllХ opraнlB МІСЬКИХ МІСТ 
республіканськоro в АвтономніП Республіці 
КрПМ і обnасноro значення) pВnOHHllX У 
містах ЮІЄВЇ і Севастопоnі та раПОННIІХ у 
мІстах рад дnяздіltснення заходів з 
ВIlIСОН8НИI спinьноro із СвіТОВllМ банком 
ПРОСК1У "BдocKoHвneHНJI СllстеМl1 coцiВnЬHOЇ 
aanOMonl"; 

92,6 

і49 
І • 

. Су6всиціl З державноro бюджету МІсцевим 
І бкwкeтaм на захОДІI з енерroзбереженНJI, У 
і 10М)' Чllcnі оснащення інженерних вводів 

бll'lТОlC8врТ1lРНllХ ЖlIТЛОВИХ будинків 
38С0БDШ обліку споживаннІ води і теплової 
сисрnі, рсмонт і реконструкцію теплових 
MCpeJК та кoтeneHь, будівництво raзопроводів 
і n31lфікацію насenених nyнJaiB 

I3SB Су6вснців з державноro бюджету місцевим 
бюджетам на yrpимВННR AiteR-Сllріт та дітеЯ, 

пО3БВВJIсннх батьківського пікпування, в 
ДlIТІЧIIХ будинках сімеАного типу та 

прИnОМНl1Х сім'ях 
80366 

СубвеицiR з державного бюджету місцевим 
61OДJC&mМ на поraшення заборroваності з 
рЬИlщі в тарифах на теплову енерПІО, 
поcлynl з водопостачання та 

водовідведення, що внроБJJJIJIИCJI, 
tpaнСПОP'l)'8anИCJI та постачanИCJI 

нacenCHНIO, яка винима у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
еиерnі, nocnyr з водопостачання та 
водовідведення таРИфам, що 
3ІтвсрдzyВanиCJI орraнами державної вnвди 

""'- ЧІІ ОР1'lИами MicueBoro самоврlДYВaнНЯ 
Кошти, одержані із зaranьноro фондУ 

~ :=~ до бкwкety РОЗВИТКУ (спеціanьноro 

о 

198,1 

о 

L_ I~~ 
'- ClUlOM доходІв ~ ,. с:' а .,~ ~ ~ 0,0 
'- Вe .. oro доходів ,f/ ,~..,.... .'63199,600 
'- *' ':! ~~ ~; . v:'1 13199,600 

... _·_· ....... _--.Рі ~~ 'І 'a,~ 
'>-1' ..d? I~c ,....., . ." - -.,.~ 

901"" ~ 

92,6 

о о 

198,1 

0,0 о 

16512,000 225842,100 
16512,000 225842,100 

I.В.СапDЖlCO 
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Показники 

обсягів міжбюджетНllХ трансфертів 

... . ... 
загалЬНІІІІ спеЦІаЛЬНІІІІ 

міжбюджетні трансфеРТlI фонд фонд раЗОl\1 

Субвенції Броварському районному бюджету 40.0 40.0 
Субвеиція на утримaииJI об'єктів спільного користування чи 

150313 піквідацію негативних наcnідків дiяnьності об'єктів спільного 

користувaииJI 40 40.0 
0.0 

Субвенцїи державному бюджету 100.0 100.0 
Субвеиціи з місцевого бюджету державному бюджету на виконня 

150344 програм соціanьно-економічоиго та культурного розвитку регіонш 100.0 100.0 
всього .d~:~J 140.0 0.0 140.0 
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-- ---- -- ---•• - • - р,,-........................ IDbl"1)&uwI по м:icтv IiDоаа.DИ "А 2009 аlх 
lna_ nтo.'ЮrD pa2RaputO'" 

\ , 
КФК КВК кошri. 3I1ПU1WU'n dlol.,. Сnааlат.1тl\ I1ІОІ" l1IDDМ 

наІІа.ClIУ88Ш18 ПрО","lr СУ'" •• aRмC:НY88II.18 U сУМа 

.006 ВОХОНХОIllIllіса.хоі PIUPI 908.% 908.1 
Проrpar.fа 8WJlаЧClU18 Дcpa8llllХ та 

Інші 811д11'1С11 
npoфссіnшlХ СВІТ, 1О8inсlbllІХ дат, 

380ХОЧClII18 3838CnYnl пср~ rpOМllдOlO 

250404 'LSPOBaplllla 2007-20091212. 38.2 38.2 

ФЇIIШIСО" пiдtplВІа rpoмIUICIdOCX 
Проrpам8 зaбe:JПСЧClIIIІ БРОвapc:lolCOt 

ОРnUlbaцl7 встсраІlів 8іillОІ f праці та 
.091209 

ОРl'llliиrdІ і'l8fШшівl встсрш1Ї8 36роllИlІХ сип 30 30 
ПроrpDlа дUuu..10C1'i та фіll&llCOВОЇ 

підтр'lМХІl БРО88РCItICOЇ pClIIIXЦii 
міСЬ1фaRОIІIІОro PlUlioмoвncllIlI 200 200 . , 

: про.,. •• дїur.llоЩ Фі •• IllСОВОТ RЇlЩJII&IКlI . Тenc6a'lCJПIІ і рwомовncИІІІ та іllФОРМУDDlПIІ rpoMQllCItICOCТЇ щодо . 
дbun.lIOC1'i ОРnUlів ,dcucвoro 
ClDIОIРIЩfВIUUIІ Чсрс::І Коr.l)'lnшr.uс 

niдnpllOICflO Броварської 'lіСІокоі PIUIII 
120100 "Тenccsyлm"Нawс ,,"сто" 300 300 

ПСРЇOJlllЧні ІИДlUDIІ (naCnI та 
ПроrpDlа JIw.LHocтi та ФіJIВIIСОlоі 

niдtplWКlI pcuuuшii naCnI "БРО88РСЬка 
120201 

8УРНaJl1С) 
пакорвааа" 340 340 

.020 Упр.мlнн. ocвїl1f 60 926 986 

Цim.oli фОIUUс. ynОРClи ОРІ"ІКІІМИ 
MЇcцcвoro c:awОВPUY_ПІІ Ї' . 
MiCUC8JIfoUI DpI'lllIlМII 81UtORlllЧоі . Проrpaма "О6дароВlllicn." 

240900 JUllUUI 60 
250404 Jпшi8lwmaJ 60 

ВCI.ora по nporpaмi . . 60 60 110 
IЦїnЬOli фоllдИ, утворені ОРnUlами IМlcr.кanporpa.ta "ДОШІСШЬІ'OJ ocaIТaїf на 

240900 Micцcвoro c:auo lН8і 2008-2010 роки 301 301 
Цiт.oвJ фОIuuc, ynoРClи орПІІUIМИ Місьха npOrp8МB "зanшы�а CCpeднl освіта" 

І 240900 Micцcвoro c:auОIDIUIYIВlПIІ і Ііа 2008-2010 РОКІ" 565 565 
Управлtнн. праці 1'8 СОIQПIICl)' . 

, • 050 ... еман. SZ84 15000 10284 

• 081002 ІllШі 81uumolllD охорону ЗДОРОІ' • 30 30 . 
Інші 111дІ1'ІСІ111І1 соціanr.lШП 

.090412 38XJ1C1' JIDCenCJПIІ 43S0 4350 
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/." ..... _е," ............ І .t8aaa ....................... _ ......... 2 ...... , , , ЧОРІID6ІIІІ_nr 8D7'DCI'pОфll' Ііа 2009 РО'" 
ОOnIl1Y 8ІI1'ЛD8D-ICDМ.YIIIUI.lllfX 

• 091207 .. nocnyr І nPlфaдllОro l1DY 374 374 .. . -
Цfn.08i фОIUlI', yrвopCI.i 0PnUllIМl. 
MiC:ЦC80ro ClW08puy8lUn .. І 
MiC:ЦC8lfМlf 0PnUl_.I. 8JfICOllавчої -... . . 

240900 ВnIUllI 15000 15000 . 
Ba.ora по nporpa"I" 4754 15000 19754 

Проrpllма па 814Wкaдyll8lllllO 81rrpaт 311 
-_. КО~IПСllсвціRld ВIfМати ІІа 6C3КOWТOBIIC перСВС3С1II" 6сз 06MOCCIIL . 

пїJILra811R npоЬд IIВ11JMa6InLlUllt1 ПЇJILrDВl1Х IC1IТCrapiR Ila&:enСID" М. БРОIlIlРII 
тpulСПоpro.1 ОICpС:аIlІМ КII1'CrapWI ПIlCUClIpСLКllltlllВ11Jмо6IJtLIIІIltI1рlUlСпоpro.1 

170102 [rpOMIUWI 31U'1U1LIIOra каРIIClYВIUII .. 450 450 
ПроrpllМlf підтрlWКlI пiдnpllDICПlа "ЦСlпр 

caцiвnы�a-тpyдolloi •• профссіRllОі та МІ;ДIfКО-
соцімыlіi рса6lJtітаціі іll8lUliдlв. дїтсА-

illвaniдlB та "IOnoдllX іllllмідіа" 
БраВIlРСLкоra MicLкora ТОВВРlfства іllвмідів . 
3 УРІІЖСIDWІ ОПОР"О-РУХОВОrD DПDр81)' 

250404 Illші BIUIIIТICII "ПРВnIСШ"" 40 40 . 
Проrp_.а підтрlllt'КlI БРОВIlРСЬКОЇ . 

.' 
"lіськрaJIОIIІІОі 0рnUlі3DЦ1Ї-ТОВIlРIfCТВD 

. 
250404 Illші ВIUUП'ICII ЧСРВОllОrD Хрсств УкраіlПI 40 40 

.060 Вlддln у cnp ••• z сім'іта молоді 401.5 О 401.5 . Проrp_1І1 і захoдll ЦClпpїD 

.091102 соцїanwПІХ cnyж6 ДJUI ciм'r, дїтсА 43.5 43.5 

CoЦЇвnLlli npOrp .... 11 і 3ІХодІl 
Міська nporpllMa підтрlfМКlI СВI'і 1111 період 

.091107 . дсржвїШIХ ОРnUlів у справах chl'i 
до 2010 рОIC)' 

15 15 

'. BCLOro по nporp."11 58.5 58.5 
І . 

ЗаходІІ по рcanїзDЦ1Ї pcriOllMLlll1X Міська nPOrpllМ1I вiдnОЧШl1C)' та . 
І nporp .... вiдnоЧJUIІС)' та • oJДOp0ВnCIIIII дітсА 1111 псріод 2008-2012 
І 

.091108 OJДОРoВnСШIІ дlтeA роКІВ 177.9 177.9 
Міська ПрОrp_11І couiвnLl.ora захllCl)' дїn:А-

і ClIРіт та дітсп, акі 3МI.WIШlIС8 6сз 

. ІIUllі llUIIII'IП 111І сацїмьшIR 6aтьКЇBCLXora піКnYВIUПIІ 11112009-2012 
.090412. 31X11cr IIIICCJICНIUI P~КlI _ 105.1 105 І 
---- - - - - - _. - - - - - - - _. 

\ 
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р----.........• ~_ ... ~---- /au,-iii8ё8_---- ---._-.---. . ... _. ---'0-- - -, - _. 
~" .. apnu,'.~ CnPII88X , , \" MDmIlI' 52 n 
ВcI.oro по np"~.MI 60 60 

.оо Сп,.. у cnpa8uдiтdi - 40 О 40 
Праrpaмa3lU1о6frlllll" ДІ ....... іn 

ь.ші праЕРам" eaцiam.rroro 6c.mp'nYJUdшc:rf і 6C3дDrтuu.oCI'Ї ".2006-
• 090802 :tIXИСІУ нcno •• roлmdx 2010 рою • -40 40 .. 

У.anінн8 ...... лО.О- -
• м .080 JCD~унал ... аro ПІCnоааpcтDа - 3481 13474 1695& 

100203 • Mic:ra 3482 3482 
150101 КвnhaJu.Hi IlUllдcrffll 628 628 

В.uumcи Ііа про.сасIП" робіт 
no ..... тх Ь буді.нIЩІ1ІОМ, 
pcrcorrrp)'lCЦioo, PCМonТOM '1'11 Міс.ка npоrpaм. )'1рIINJUПIІ '1'11 розв,mcy 

110103 IУТР'fМlIНIIDllІІТО)'О6inьаПІХ доріr оБЄlC'liв ZllTJlO�O-кoмyJПUIlоllОro 2446 2446 

.. Цim.oai ФоlШІl, ynopca.і DpI'llIlМII rocnoдapcтaa 

NЇCЦC80ro с:амОlРNI)'8ПIІ і 
м • 

МЇCUClUINJ' орraнU,И 8.flШНІ8чоі 

240900 IllllUUI 10145 10145 
ВСІоОПІ по проrpа •• 1 3481 13219 16701 

Протра.\lа ncpcncm.8J.oro розlllТК)' .. - ТСRJlOпос:тачаш .. "Ііста '1'11 
- anpoll8.lPkCllИА СНСРl'03бсріl'llOЧ'lХ 

ТСХІroлоriR по кп 

"БроварlnCnnОСНСРroмсрсжа" ІІа 2009 
IS0101 I<aniraDa.нi 81C111U1C11U рік 100 200 

Охорона та paцioнana.нc Проrp"lа ОХОРОІІІІ •• IІ8IСОJI.IШIlЬОro 
. 240601 .'ШlР'1С'І'ІІІІІ1І npIIPOJUnfX~i8 !Dp'IpOaI.Oro С:СрСДОІIІЩІІ " 55 

: . 110 Вlмbl КУЛ''lJрн 380 О 380 . ' 

фіпармоніі,му3ll'1llі KOJIIIml8fI і 

\. IНсвмбrd '1'11 іllші мнcreцr.xi Проrplма ПРОВСДСННJI куn.турно-"l1ІСО8ІІХ 
110103 311С111W1 та:шходи :шходіа М. БроварІ' 380 380 

Вім.,. J ФЬнчноtКУА"І)'р" та ~, . 
150 cnаРІУ 2БО О 160 

, І 

ПРОВСДС.НІІ naa"anьІro- ПроrpDІ8 Р03lиrкy фы�чJlоуy кym.ТYPl1 і 
.130101 ~ват.1fffX 3борів і 3МІІ"ІІ1' спорту Ііа 2007 - 2011 РОКІ' І м.БроваРI' 260 260 

~ 
. ~,.\\ 
\. . 
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150101 Кaniтanw.i 8IC1U1дC."" 
PC-lІаруllld1l'I8СIІСР"'. "СР_'" 
2001-2009 раlOl \18.4 \11.4 

150101 Кaniтanь •• 1 81ШIAС"'" 304. 304. 
ЦiJrЬ08i фо'UII" ynopc •• i ОРnU''''1ІІ ПРОI1'_а по &yдi8.lIIarrвy та 

a.icцeвoI'D CDl08pU,yПIІІ" і РСIСОIІІ:ІРУасцїї 06'acrI8 COWIUIIoI'oro 
місце8'''''1 ОРnU'_11 81'1СО1 ... чоі npIDII&ЧС'U" ІІа 2008-2009 pOIO' 

240900 МЦІ' 323 323 
Bo.ol'D по nporp.MI 3371 3371 

6уді8.IIІЦ11ІО та PClCDllctp)'ID1Ї8 
аllll'їc:rpIlllыІІх IІ)'JlIЩІо 

зa.nшыlаlіськоro nplDllачcsп .. ІІа 2008-
150101 кaniтIuIыli .ICIUIдCIIl18 2009 POIOI 9407.2 9407.2 

Місьха npOI1''''la ПО 6yJIi81111&m1Y та 
PCICOIlc:rpyICЦlї 311ПШЬ1100свїТІІЇХ та 

дошкiJlыІІх 3alClUlдї8 ІІа 2008 - 2009 
150101 кaniтuы�u ІIШIAСIІI18 IPOIOI 50.4 50.4 

221 Фі.I ••• СОlе упр ..... I"I'. 100 О О 100 

Субlcsщі8 3 MicЦCBOI'D бlоджсту ПРОI1'_а npофinUnUCII3JIОЧIIIUlОЩ 

150344 
ДcpжullОМУ бloджcтy 'Іа ВIlIСОIІІ18 зміШІСlll18 npOBOnOpJUUCY, ОХОрОlІІ1 ПР" і 
nP0I1'DI COWI���bl�o-cJCOlІоміЧОll1'D свобод 11'0МІА8І1 у .1.6РО88РI' на 2007-2009 
та IC)'JIЬ'l)'pIlOI'D р03llrпcy pcriOllil POIOI 100 ~ 100 
Bc.ora 10915.7 ) 42407.0 53322.7 

'l~~1 ВІІКОНУЮЧИЯ оБОВ'JlЗКlI міського ronОВИ - секретар ради I.В.Сапожко *",\<.0· ;: 
г" .. y'7fj ~ -n- 'І.. .,...... l.fllJ о' 'І!'і -

~~( &iL(/ ): tn 
с6 tr·~.. () ь 

~o:I-.. ~ ,"_ ФА 
. '* 'It r 
~ ~. ---
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Виконуючому обов'язки 

міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на РОЗГJIJlД сесії Броварської міської 
ради. па відбудеться 10.01.2009 року, проект рішеННJI, за пропозицією виконавчого 
шштету Броварської міськоі ради: 

- <<Про бюджет міста на 2009 рію); 

Начальник 
фінансового управлівии А.М.3елевська 

о' 

оо • .. 
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