
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішення -, 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року Н!! 1003-53-05 І 

«Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 2,3,6. 

Ро~гЛJI~ШИ пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, B~~OBIДНO до п. 23 ст. 26 Закону YкpaїH~ «Про місцеве самоврядування 
в УКРаІНl», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, довідки комунального 
підприємства Броварської міськоі ради «Броварське бюро технічної 
інвентаризації» від 17.03.2009 Н!! 101, та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 
1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 13.01.2009 року 

. К!! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рік" (зі змінами, внесеними 
рimеВНJIМИ міської ради від 26.02.2009 Н!! 1058-56-05) : 
2. Додатки 2,3,6 до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 
N!! 1003-53-05 <d1po бюджет міста на 2009 рік» зі змінами викласти в новій 
редакції (додаються). 
3.фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно з даним рішенням. 
4. внести зміни до пункту 1.2.1.1. пропозицій до рішеННJI Броварської міської 
ради від 10.07.2007 Н!! 377-23-05 <dIpo внесення змін до рішеВИJI Броварської 
міської ради від 28.12.2006 Н!! 201-14-05 <<I!~o бю~ет міста на 200? P~) ~ 
додатків 1 2 3 4» та в пункті 1.4.4. пропозИЦ1И до Р1ШеННJI БроваРСЬКОl М1СЬКОl 
ради від 2s.io.2007 Н!! 464-28-05 <dIpo BHeceННJI змін до р!шеННJI Брова~ськоі 
міської ради від 28.12.2006 Х!! 201-14-05 <dIpo бюджет М1~ на 2007 р1Ю) та 
додатків 1,2,3,4,5» зміниТИ речення: <dIpoeкryвaнвJI та xamт~нии p~~oнт 
військомату по вул. Грушевського, 1 з бпагоустроєм прилеГЛОl територw) на 
«Проектування та капітальНИЙ ремонт .... а. ті ПО вул. Грушевського, 2 в 
М. Бровари з благоустроєм пр~ег. .5. !!!,рlиJ! 
5. Це рішення набирає ЧИННОСТІ з ;1'- . п" ~ ~ и. 
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ПодвнНJI: начальНИК 
фінансового управлїИНJI 
Броварської міської ради 

_--+qf~-'i'-bL0V'l_'/_-_ С.п.кОВрр: 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичвого відділу 

- начальник управління економіки _____ ~ __ ~_I__r--
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- голова комісії з питань соціально
економічного та культурногО розвитку 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Юlївськоі ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВчий КОМІТЕТ 

07400, м. Бровари, вуn. Гвrвріив.15. Тм. (294) 5-40-94,224-62-72 

.~~--________ ~H2 ______ ~Г 
на Н!!-_____ 8ід 

'-------

. DPопозИЦd 
до РІшення Броварської міської раДl1 від 26.03.2009 року 

«Про BHeCeННJI змін до рішеННJI 

1 

Броварської міської ради від 13.01.2009 року 
H~ 1003.-53-05 «Про б~джет міста на 2009 рію) та додатків 2,3,6». 
~ІДПОВЩНО д~ ЗакОНІВ України <<Про.ДержавНИЙ бюджет Украіни на 

2009.РІЮ), «Про МІсцеве самоврядуванВJI в Україні», частини 5 статті 23, 
стаТТІ 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних 
установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

I.В межах загального обсяry бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл: 

1.1. Виконкому Броварської міської ради на ВlПСонaнвJI рimеВШІ 
Броварської міської ради від 26.02.2009 Н2 1054-56-05 <<Про внесеВШІ змів до 
структури і штату Спеціального закладу <<Броварський міський центр 
соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей та молоді»: 

1.1.1. по КФК 091102 <<Програми і заходИ цевтрів соціальних служб ДJDI 
сім'ї, дітей та молоді» змеВШИТИ видатки на суму 77,8 тис.грн.; 

1.1.2. по КФК 091101 «УтримaвВJI центрів соціальних служб ДJDI сім'ї, 
дітей та молоді» збільшити видатки на суму 77,8 тис.грн. 

1.2. Відділу У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради: 
1.2.1. змешпити видатки по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи 

державвих opraвiв у справах молоді» на суму 2,0 тис.грн., збільшивши на 
цю ж суму видатхи по КФК 090412 <dвmi видатки на соціальний захист». 

I.З. на виконаиия наказу Міністерства фінансів Украіни від 14.01.2004 
Н!7 <<Про порядок передачі бюджетних ~изначень від одного головного 

. РОЗПОpвдJlИRа коштів державного бюджету ШDIому головному розпоpJJ,ЦНИкy 
коштів державного бюджету» зі змінами ! доповне~: оо 

I.З.l. Відділу у справах сім'ї та МОЛОДІ Бр~ваРСЬКОІ МlСЬКОI ради ПО КФК 
091214 «Інші видатхи» змевшити бю~етвl призначеВШІ ~a суму ЗО,З96 
тис.грн. та проведене фінансувВНВJI за СІчень 2009 роху в СУМІ 30 394,1 грн. 

I.З.2. Управліввю праці та соціального З8ХИс:У населеВШІ Броварської 
міської ради по КФК 091214 <dВmЇ в~атки» збшьшити видатки на суму 



2 
30,396 тис.грн. та проведене фінансуввнНJI за січень 2009 року в 
сумі 30 394,1 грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

I.В межах загального обсяry бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл: 

1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 240900 «Цільові фонди, yrвopeHi органами місцевого 
самОВРЯДУВВННJI і місцевими органами виконавчої влади» збільшити 
бюджетні призначенНJI по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв» на суму 907,8 тис.гр при цьому поточні 
видатки. "" 9 а 1 н СІ 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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Перemxде та 1JerioH8JJыІнх про~ по містУ Броваои на '1JIК . . "а .. I'OII08нoro pa:lllDpllДUlUC8 
. 

СпCUЇlUWlиR dlонд Pa3CJ)I 
Зanun.ННn фонд 

ХФК КВХ lCDfII'IЇ8 

IlaJIм~J118 І СУМ8 IlallмellYllВlIIUI nporpllМll сума 

. .006 ВIIICDНКОIllIllIс.коі РадІ' • 
о . О 959,7 о І,' . 959,7 

., .. . о 
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Інші BIWDКII 
npoфесUlниx сват, ювшeRНl1Х дат, 
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Тene6 ... сн ... і pQioMOвnemtl 1'D ІІІформуванІ" rpoMlUlcькoc:ri що.до 

дUun.ноm OPnUliB .. ic:ueвoro 
ClМ08paд.yuh118 'Іере3 КoМYUВnЬHc 
nlдnpllCМcrao 1іРО8арсьхої MiCЬJCOЇ paдll 

120100 "ТcnCC1)'ДЇll"Нашс місто" зоо ЗОО 

Перloдu .. нlвl ...... (raml1'D Проrpaма дiur.1ІОС1і 1'D фlllВlIСОВОЇ 
ntд'rpIlМICII pQIIICЦIЇ rDml "Броварська 

120201 
.,.,HВnII) 

панорама" З40 340 

Проf1JDМll і 3ІІХОДІІ центрІв 
coцUuu.н1lX cnya6 ДIUI сім'і. дlтeІ МіСЬ1lD проrpaмa пїД'rplUolIOl сІм'ї на пeplо.д 

.091102 тaМOllClДЇ до 2010 року 4305 4305 
Пporpaми і 3ІІХОДІІ ЦClnpів 
coцJмЬН11X cnya6 ДIUI сім'і. дJтeH МіСЬ1lD npof1JDla пUщJllІоІа ммодІ на 2008-

.091102 таммо.дl 2010110101 8 І 
" .... ' ,'.010 • YnPBIUIIIII18 OCBhu, ' ' . . " 916 9.6 

ЦtnЬOBI фаlUU" yrвopeиl OPnUlDМ11 
Mlcцe8oro ClМО8рщ1111118 і 
місцевІ"'" opnUIDМIIBIIICDII .... OЇ Проf1JDМа "O&дapoBВllim." 

240900 ВnIUllI 60 
250404 Інші 81uumcп " Bc.oro па ПРОФ"". " " 120 

ЦinЬOBI фОllдІІо yr1IOpCl11 орПІІІDМI І Міська проrpaмa ОСв .... IID 
240900 Micцe8oro ClМОв"""' ..... I .. 1 2008-2010 РОІСІІ 301 301 

ЦinьoBI фcnuul. yrвopall орnulDМl І МіСЬ1lD ПJXИ'l1llМа "3annыDD CCPCW18 освіта" 
240900 Mlcцe8Ql'O самов і 11& 200'-2010 JJOICII. 50 50 



.- --. .-- ---- 1 
- --- . --- -. . _. .. .. -.-. 

1 .• 10021 І 30 
30 

l.rшl •• UIII1'ID' 11 .. ClXDDIIIIУ :uroD08~ 

І .090412 ' - IНJII'.'UIII1Dr ,. сацf .... пdl - - 4350 
2IIXIrcr lfllCCllею .. 4350 

П1n.nr, що НIIдIII01IoCIIlfllCCllcmao 

(крім вcrcpaнia ВВВ і праці, 
Міса.а nporpaм. C:OЦЇIl&НOI'O 3ІХІIСІ)' 

ІШc:wcaі ~I" opnullв 
InytpіШl11x c:npu та ~ nі ПСllсіонерів, iн8IUI1дiв та соціlllWl~ 

ПОcrpurдlUD' 8НIІСІІЇдоК 
Нс:ІІІХІlЩСІІІlІС 8СРСІ1І НІШСІІСННJI на 2006-

Чорн061U1КW1OЇ JCIL'I'IC'IPOфи) н. 2009 роки 

01Ul8l)' 8IIТJI0BOoICOмyuaDIoHIIIC 
.091207 ПOClМ' і ПDИРОДНОI'O I'IDY 374 374 

ЦUu.oBi фоlWl. ynopc:нi opr8IIlWН 
Micцc:вol'O ClМOBPIIЦYIDIIНI і 
МЇCЦCIНМ1. ОРПІІІІМІІВІІКОІІІІ'ІОЇ 

240900 ВnIUOl 
15000 15000 

Ва.опа по про.,..,,1 4754 15000 1'754 
Проl1JllМ. по вiдшJco.цyвaнIuo Витрат 311 

КомпснcudRиі вunnan. и. 6с:І1СОIU'I'OВІІС nCPC:Вc::lCННJI 6С:І 06MCItCН. 

пin.roвl'П про'i:lд lII1'OМo61m.lurм nbu.I'OB_ ram:roріП IIIШСІІClIН8 м. IiроваРl1 
транспортом OJCPCМlrм ram:ropiaм ПllClDCllрса.lClrм 8ВТОмo6bu.шrм 1pDIIСПoprDм 

170102 и 3IU1III"'01'O 1COP11C1YDDlU .. 450 450 
Проrpaмll niдtpllМlCll n1дnplIOIC1ВD "Цcкrp 
с:оШan.НСНРУДОIO'і. npoфс:сШноі та .ICДlIIСО-
с:оцlм.иоі pc:a6intnuuї iН8lUliдiв. дїтс:ІІ-
іНВІШіДіВ та МОІІОДІІХ ІивIШЇдЇВ" 

IiроварСІоlCOl'О Micwcol'O 'ШВВpllС1ВВ iHвanlдiв 
:І урасс:нН8м ОПорИD-рухаlOl'О DllВpa1)' 

250404 ІншІ Blrдa1ICII "ПPDl1lСш .... 40 40 
Проrpaм. nlдrpllМlClllipolllpCldCOЇ 

Mlca.xpaIIOIUloi орI'DlIЬаціі-mВDpIIС1В. 
250404 ІншІ Ilrдa1ICII ЧерВОllОI'O ХрСС1В УкраіШI 40 40 

;.. \ . • 060' Вlula у.спра.8& сІм'!,. молодІ . . 350 350 
Соцlan.иl nporpaмll І 3IIXQДII Міс.1CD проrpaм. пiдtplВna. сім'ї 11. перІод 

.091107 ДCDIIIIIIІОІІС OPl'DlliB У ClllJааах сім'і до 2010 року 15 15 

311X&JД11 по pcanbaцlї pc:r;ОНІІІІ'ШIІС 
Мlса. .. проrpaм. вlдnО'llUlКУ та 

проІрIМ BЇДnD'IНIIКY та 
D3дopDIUIСIII" дlтс:А 11. перІод 2008-2012 

.091108 D3д0ооIUIСІ .... дlтc:R роxlв 
177.' 177.' 

Міса.1CD проrpaм. coцlan'llorD :lDXlIСІ)' дітс:ІІ-
CIIpIт та дlтc:n. .xl3DlJ1IШlWIС8 6С:І 

ІншІ ВIІдІІ'ІІСІI н. coqian'llllR 6.,..xlвc.xarD nlкnyвaulНlll. 200'-2012 
.090412 311XJ.c:r нaccnСНI .. 100101 105.1 105.1 
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/IIfDlIfIIII 
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Iпari .'fДII1XIl на aщlllllWПID 

.00 " ClmRfia у CnР8ІІП дlreП' 

Інші npol1JlМll couiaт.llora 
.090802 :ІІІХІІСІ)' иenО8Иanhніх 
•• " ',~ ': • ~ПР.lUIlн~ • .шrЛ~8О- " , ' 

• ,'.080' : ICOMyнa.ri.HOro rocnoдapcna 
оо ' , .' 

100203 
150101 

170703 

240900 

150101 

SnaroycrplR .. Ісш 

BIIдImCII на npollCДCl .... poD1Т 
ПО8'I3ІІІПІХ Ь 6yдi8Н1un'8DМo 
рсконrpylЩiоо, pcNOU1'D.1 'I1L 

)'Т1JНМ8ННDI 88'ІОМо6"UПoнІІХ дDPir 

ЦїnЬ08i фонди. )'І1Іорсні oprвIIIIМIl 
.. iCЦCIIDra ClМО8рцу8111П18 t 
місцевим" DpI'DlI8МII 8I11ШН1ІІІ"ОТ 
IUIIUUI 

Bcьoro по nDoroaмi 

Кanїnun.Hi 8КnlдCllН8 

12olof,IL. ' 

M'CIo_lIJIOI1IIIМa:ll п.mu .. pa&cml :11 

06даро1lllllОlO ManQДДlO на 2006-2012 рр. 

Проrpaма :llllПо6'muп .. ДJIТJIIIiI 
6C3DpIП)'JIIoIIОСТЇ і 6C3ADrJIQИоm на 2006-
2010DOXlI 

МІс •• nporpaма )'1pIIМВНI .. 'I1L ро:а81rпcy 

06acriв ...-mО80-lСОмyJl8ІІ.llоra 

raCn0Д8pCТ8a 

240tiOl 
Охорона та paцiOНВn.llc 

8I11CDPHCnUI ... ПDНDIШ1II1Х ІІССУРсі8 
, ... 

ФinарМОНП'.му3Іl'ІІlt 1CDJI1IIC11I811 і 
IІІ1свм6n1 та Illшl МlIСТСЦІоКЇ ПpDI1JDМI1 nPOIleдClО" K)'.��b1YPho-масо811Х 

110103 :aucn1UU1 'ПІ3IIXOJUI 3ІІХО.ІІіВ м. БроваРl1 
B~1iI s фы� • .llоtt ІС)'Л.ПРІІ та, • : 

.' ~ , ,150' СПОР1У • 
ПроведеІІ'" H .... Вn.IIO-

130102 tPCl1YDIIJII,1111X :s60DiB І :SМl1rDlI. 
:' ~. . В ..... in anha.п.lloro ' 

" ' • ,. " &)'дiallllцnial;pDD.pCЬIC~t. 
. ",.~' 'і'l' : мlсысормі;; " " . 

150101 

., 
ПРОl1'ама ро:аВlrпcy фы� • .llоіi К)'.ІІ.1УР11 І 
СПОDТY ІІа 2007 - 2011 POКlI 8 м.БРОВРII 

50 

2 
40' 

40 

" 
3481 
3482 

3481 

380 

380 

260 

260 

о 

. -

DPOl1'aмa ncpcneml8Hora ро:а8'rпcy 
'n:IШОПDC'raЧВНI .. місш та 
8ПРО8ад*С1І ... cHcpl'D36cpil'DlO"llX 

'n:XIlanoriR по кп 

"БроваРlnCnnОСllсрraмсрс:ІІСІІ" на 2009 
Ірік 

DPOl1lD1a ОХОРОНllllDDlCDIIllШllьоra 
npllpoдllora середО811ща 

ПРОl1JDМа по б)'ді811НЦПІ)' та 
РСКОlІСnР)'lСціі IlnкcнcpllllX мсрас ІІа 
2008-2009 РОКИ 

'І , . 

о 40 

40 

13474 16956 
3482 

628 628 

2446 2446 

10145 10145 
13219 16101 

200, 200 

55 55 

о 380 

380 

о 260 

260 

13007 13007 

178,4 178,4 
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І -{ [~;-. f'D'''''."raopcIII .".,..,,-, І - paall~ oCracrl. caц1anwlDra МІlЩaara CIWDIIPCIOI8III ..... 
ШСЦ_ІІМІ. ОpnlflllAlll .111CD .... чаf IIpIDI .... cн ... 11112008-2009 раlСИ 

240900 811ІІІІІ1 323 323 
. Ba.ora по ароrpaиl . . 3371 • 3371 

SУДШIIJIЦtIIО та pcIIOlrc:rpyrcцUr 
MIU'ЇC'IpIIIJIoHIIX aymlQl. 

:JIIJ1UJWIoмica.xoro npи3IIВ"CНU 1182008 
І50ІОІ КaniтaDwrI8JCIJQCНU 2009POlOI 9407.2 9407.2 

Міа.ха npDrpaма по 6удівuuQ'ПIУ 111 

pcICOHcrpyкцii 3IU'DIILUOOC:BЇ'nIЇX та 

дошкinЬНІІХ 38lCllааів на 2008 - 2009 
150ІОl ICanmuu.HI BКnaACНU lP0101 50.4 50,4 

\ 221. Фіllвuсаа. упр .... lпlUl .. .. '100 О О 100 
Су&ващіа 3 MЇCЦCIIOro 61ОДlCС1У Проrpaма nPОфШlllmllCl13ll0'l111lноm, 

250344 
дсраІиому 61OДICC1J на анхонна _Їцненна npDаопopqкy, OXOPOНlI прав і 
проrpaм ccщlam.uа-скономїчоuro с:во6од J1IOмВдаИ У м.ІіроваРII на 2007-2009 
111 кyaL1JPllOro po3Вlmcy periOНЇa lporol 100 ~-~ 100 

.1 BCltDra .' .' 10915,7 ~/)I" ;,І_а 1 JJ~ 41407,0 53311,7 : 

«~ ~cp~ 
ВиконуюЧИn 0608'0101 міського ГОЛ08И - секретар ради с.'" ~* I.В.Свпожко 

<;; ~.?.,A~ ~1 ): '" Q.~I ,:J ~ ~ 
с6 :;.-' ~. 
у • 
~o ;-- ~ 

І,., e~C\O . . 



Пода1l1lR 

ВИКОНУJOчому обов'язки 
міського голови -
секретар ради 

Сапожко І.В. 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 26.03.2009 року, проект рішення, за пропозиціЄlО виконавчого 
комітету Броварської міськоі ради, за клопотанням Броварської одш, Комунального 

підприємства Київської обласної ради «Бровариводоканал»: 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13 
січня 2009 року Н!! 1003-53-05 «Про БJOджет міста на 2009 рію) та до 
додатків 2,3.; 

- Про внесення змін до <<fIоложенНJI про порядок справляння та 

сплати місцевих податків і зборів» затвердженого рішенНJI Броварської 
міської ради від 27. 12.2007р. Н!! 582-31-05 викладеного в новій редакції; 

- Про звільнеННJI від сплати комунального податку. 

Начальник 
фінансового управлінНJI С.П.Коврига 
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