
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року Н!! 1003-53-~ 

«Про бюджет міста на 2009 ріК) та додатків 2,3,4. 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 ЗаКОIIУ України «Про місцеве самоврядування в 
Украіні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціалыl-економічного та культурного розвитку, 
БJОДЖету, фінансів та цін, міська рада . 

ВИРllпила: 

1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 13.01.2009 року 
N! 1003-53-05 "Про бl0джет міста на 2009 рік" : 
1.1. В іІункті 2.2. слово «додаток 4» замінити на слово «додаток 5»; 
1.2. В пункті 4 слово «додаток 5» замінити на слово «додаток 4». 
2.Додатки 2,3,4, до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 
N! 1003-53-05 «Про бl0джет міста на 2009 ріК) викласти в новій редакції 
(ДОДatоться). 
3.~iвaнCOBOМY управл.інІПО Броварської міської ради проводити 
фшанСУВання видатків, згідно з даним рі нням. 
4. Це рішеllНJl набирає чинності з . ЙНяття. 
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В~Оllyloчий обов~ язки 
'1IСЬКоro • голови - секретар рад 

І.В.Сапожко 



Подання: ВИКОВУlоча повноваження начальника 

фінансовоГО управпіния ~ 
Броварської міської ради _ С ПА~ 

ПОГОДЖЕНО: 

_ заступник міського голови B.o.o~ 

, r: 

- начальник юридичного відділу 

_ начальник управління економіки ____ cd-,,-...;;;~;...у-~- H.I.c~ 

_ начвnЬНІІК 3IIГIIJIЬНoгo відцілу ~ fI,II'" 

- голова комісії з питань соціально
економічно~ T~ культурного розвитку, 
бюджету, фІнансів та цін 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400. м. БРОВВРІІ, вул. Гагаріllв,15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

______________ ~H~ _________ ~г 
ІІВ H!!:....-____ .-:Biд~ _____ _ 

1 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до ріШСllllЯ Броварської міськоі раДl1 від 26.01.2009 року 

<<Про BHeCeННJI змін до рішеННJI 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року 

N~ 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 2,3,4». 
Відповідно до Законів України <d1po Державний бюджет України на 2009 

рію), <dIpo місцеве самоврядуванНJI в Украіні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджеmого кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних установ, 
ВИКОНКОМ Броварської міської ради 

I.В межах 
перерозподіл: 

прОПОIIУЄ: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

загального обсягу БJоджетних призначень здійснити 

1.1. Виконкому Броварської міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого 
ClU.fOBPВДYB8ННJJ» зменшити поточні видатки на суму 20,0 тис.грн., збільшивши 
при цьому видатки по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв». 

1.2. на виконaнНJI рішеННJI Броварської міської ради від 13.01.2009 
N..a9B3-S3-05 <<Про зміну підпорядкувaRНJI Міського центру ранньої та медико
педагогічної реабілітації дітей-інвалідів»: 

1.2.1. Відділу У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради зменшити 
бlOД)J(етні ПризначенНJI по КФК 091214 «Інші видатки» на суму 568,804 тис.грн . 
. 1.2.2. УправлінlПО праці та соціального захисту населеННJI Броварської 

~IIСькоіради встановити видатки по КФК 091214 «Інші видатКИ) в сумі 568,804 
ТИС·ГРн. 

1.3. УправлінlПО житлово-комунального господарства Броварської міської 
~ по kФК 100203 <<Благоустрій .~ шити бюджетні призначеННJJ по 
кв 11 БО «Оплата комуналь h~JrYf' tta. нергоносіїв» на суму 907,8 

ТИС грн б' ~(I :1& 
• .,3 шьПlИВши при цьому ~ 'ф 
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ВИКОIi 
',іСІа УюЧий обов' JJЗКИ 

Кого ГОПови - секретар ради 
І.В.Сапожко 
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Показникп 

обевriв міжбюджетних трансфертів 

мЬкбюджетнітравсфертв 

6венціі Б ова ському районному бюджету 

Субвевція на yrpимaввJI об'єктів спільного 1Сористуваивя чи 

250313 niICвідацію негативних наcлiдIdв дiJmьвocтi об'єктів спільного 

хориC'l')'В8ВllJl 

всього 

Виконуючиіі обов'язкп міськоrо rOJlОВИ - секретар ради 

загальний 

фонд 

40,0 

40 

ДОд1ПОх4 

до рішевва міСЬ1ШЇ ради 

від 26.02.2009 N! i'05eP-.я-~ 

спеціальний 

фонд раЗОl\1 

40,0 

40,0 
0,0 

40,0 

І.в.Сапожко 



Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

. Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
paдll, Іка відбудеться 26.02.2009 року, проекти рішення, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

, - Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13 
січня 2009 року Н!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рік» та до 

, додатків 2,3.; 
- Про затвердження звіту про виконання бlоджету м. Бровари за 

2,008 pi~. 

В.о.начальнИка 
фінансового управління С.Л.Коврига 
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