
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА l<Иївськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

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

«Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1,2,3,5,6. 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Київськоі 
обласної ради від 02.04.2009 N! 430-24-V, та враховуючи рекомендації • W·· • ••• • . 
ПОСТ1ИНОІ КОМІСІІ З питань СОЦІально-еконоМІЧНОГО та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів та цін, міська рада 
вирішила: 

I.Ввести наступні зміни до рішеНШІ міської ради від 13.01.2009 року 
Н! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 26.02.2009 N! 1058-56-05; від 26.03.2009 Н! 

1069-59-05) : 
1.1. В пункті 1 цифру <<225842,1» замінити на цифру <<236775,5»; 
1.2. В пункті 1.2'. цифру «63199,6» замінити на цифру «74133,0»; 
1.3. В пункті 1.2.1. цифру «12479,7» замінити на цифру «23413,1»; 
1.4. В пункті 2 цифру «225842,1» замінити на цифру <<236775,5»; 
1.5. В пункті 2.2. цифру «63199,6» замінити на цифру «74133,0»; 
2. Додатки 1,2,3,5,6 до рішеННJI Броварської ~cь~oї ради від 13.01.20~~ 
Н! 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рік» ЗІ ЗМІНами викласти в новlИ 

реДаІЩіі (додаються). .. 
3.фінансовому упрaвлimпo Брова~СЬКОI міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно з даним рппениям. 
4. Це рimеввя набирає чинності з дати йог ~тrя. 

Виконуючий обов'язки 
міСЬКОГО голови' - секретар ради 
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Подання: начальниК 
фінансового управління 
Броварської міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 

_ заступник міського голови 

- виконуюча обов' ЯЗКИ 
начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст юридичного відділу 

- начальник ynpавлінн.и економіки 

- виконуюча обов'язки 
начальника загального відцілу -
головний спеціаліст загального відділу 

С.П.КОВРИга 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

. ПРОПОЗИЦІї 
до РІшення Броварської міської раДІ. від 16.04.2009 року 

«Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року 

N!!.1003:53-05 «Про бюджет міста на 2009 рік» та додатків 1,2,3,5,6». 
. ВІДПОВI~НО дО Законів У країни «Про Державний бюджет У країни на 2009 

РІЮ), «Про МІсцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу У країни, розглянувши пропозиції бюджетних установ, 
виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. В межах загального обсягу бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл: 

1.1. Виконкому Броварської міської ради відповідно до акту ревізії 
фінансово - господарської діяльності виконкому Броварської міської ради за 

період з 01.01.2007 по 01.02.2009 від 06.04.2009 N!! 05-05/44: 
1.1.1. зменшити бюджетні призначення по КФК 120100 «Телебачення і 

рвдіомовленНJI» на суму 162,9 ТИС.грн.; 
1.1.2. зменшити бюджетні призначення по КФК 120201 «Періодичні видання 

(газети та журнали)) на суму 81,420 тис.грн.; 
1.1.3. збільшити бюджетні призначення по КФК 250102 <<Резервний фонд» 

на суму 244,32 тис.грн. 
1.2. Управлінню праці та соціального заХІІСТУ населеннSI Броварської 

міської ради зменшити видатки по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний 
захист населенНJI» на суму 1 00,0 тис.грн. 

1.3. Управлінню освіти Броварської міської paдll збільшити видатки по 
КФК 250404 <dнmi видатки» на суму 100,0 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

I.Збільшити доходну частину на загальну суму 1 ~ 933,4 тис.грн., з них: 
1.1. збільшитИ по КФК 41036600 «Субвенц~ з ~ержа~ного бюджету 

. б ам на погашення заборгованОСТІ з РІЗНИЦІ в таРИфах на 
МІсцевим юджет . 

. слуги з водопостачання та ВОДОВІдведення, ЩО вироблялися, 
теплову енерnю, по , 

та постачалися населенню, яка виникла у зв язку з 
транСПОРТУВалися .. ... а ання . .. ф ИЧНО·І· вартості тепловО1 енеРГl1, послуг з водопост ч 
иеВ1ДПОВІДНІСТЮ акт .. . фам що затверджУВалися органами державНОl влади чи 
та ВОДОВІдведення тари , 11 ООО О тис грн . . амоврядування» на суму , .., 
органами МІсцевого с КФК 41034300 «Субвенціи з державно~ бю~ету 

. 1.2. зменшити по . с ваННЯ ремонту приміщень управлІНЬ працІ та 
МІсцевим бюджетам на фlНан у . міських (міст республіканського в 
соціального захисту. ~иконаВ:ИХб opгa~: значення) районних у містах Києві і 
Автономній РеспуБЛІЦІ крим 1 О ласнО 



2 
Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання 
спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної 
допомоги» на суму 66,6 тис.rpн. 

. ВИДАТКИ 
I.ЗБIЛЬШИТИ видаткову частину бюджету міста на суму 1 О 933,4 тис.грн., з 

них: 

1.1. '! правлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради зБІЛЬШИТИ видатки по КФК 100601 «Погашення заборгованості минулих 
років. з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та 
ВОДОВІдведення, що постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання 
та водовідведення тарифам, що затверджувалися органами державної влади чи 
органами місцевого самоврядування» на суму 11 000,0 тис.rpн. 

1.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на 
суму 66,6 тис.rpн. 

2.В межах загального обсягу бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл: 

2.1 Управлінню освіти Броварської міської ради зменшити бюджетні 
призначення по КФК 240900 «Цільові фонди,утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядуваНИJIі місцевими 
органами виконавчої влади» на суму 42,0 тис. срн .. 

2.2 Управлінню праці та соціального захисту населеНИJI Броварської міської 
ради збільшити бюджетні призначення по КФК 240900 «Цільові 
Фонди,утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самовряДУванняі місцевими органами виконавчої влади» на суму 42,0 
тис. грн .. 

2.3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради по КФК 
150101 <<капітальні вкладення» здійснити перерозподіл по об'єктах: 

_ зменшити видатки по «Пр_оектуванню та реконетрукції 
плавального басейну "Купава" по вул. Шевченка, 1 О в м. Бровари» на 

суму 385,0 тис.грн.; 
_ збільшити видатки по «Проектуванню, коригуванню робочого 

проекту та будівництву адміністративного будинку з благоу~троєм 
.. иторії та культурно-виставковою залою на 448 МІСЦЬ по 

прилеГЛОl тер 
вул. Гагаріна, 18 в м. Бровари» на суму 55,0 тис.грн.; ... 

б· видатки по <dIроектуванню та реКОНСТРУКЦll 
- з шьшити 20 О 

плавальноГО басеЙН)' "Лідер" в м. Бровари» на суму , тис.грн.; ... 
б· ити видатки по «Проектуванню та реконетрУКЦll 

-. з шь~ кома ту під офісні приміщення по вул. Грушевського 
прИМІщень В1ИСЬ 

Б и» на суму 250,0 тис.грн.; . 
В м. POB~P атки по <dIроектування та peKoHcтpyкцUl 

- зБІЛЬШИТИ вид ПО вул Незanежності,12-б з благоустроєм 
дитячої школи мистецтв . 
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прилеглої території та шатровим дахом в м. 
Бровари» на суму 20,0 тис.грн.; 

встановити видатки по «Проектуванню та будівництву 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Черняхівського в 
районі розміщення будинку Н!! ІЯ.» в сумі 40,0 тис.грн. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

• .L 

І.В.Сапожко 



... 
Код 

1 
100000 

110000 
110100 
110200 

110202 
120000 

120200 

130000 
130500 

140000 
140601 

140603 
140609 

140700 
160000 
160100 

160400 
-

JБОSОО 
JOoooo 
211100 

1-00-.. 

~ 

Додаток 1 
до рішення міської радІ' 

від 16.04.09 Н! 1099-61 -05 

ДОХОДІІ бlОдЖе1}' I\I.БроваРII ІІВ 2008 рік 

Ha8alellYBBIIIIH доходів 3аrDЛЬІІІІВ спецlалы�llвB фОllд 
згідllО Ь бlОДЖeтJlОIО фОllд Ра30АІ ут.ч. 

КЛВСllфікаціЄIО 
бlО_ет 

РО3ВІІТКУ 
2 3 4 5 

Подвткові ІІВДХОДЖОІІІІН 120308 2446 

ПОДВТКІІ 118 ДОХОДІІ, ПОДВТКІІ ІІа ПРllбуток, 
подаТКl1 ІІа збілЬШОllllН PlIIlKOBoi вартостІ 89051,3 
Податок з доходів фізичних осіб 88921,3 
Податок ІІа ПРllбуток підПРllЄl\lСТВ 130 
Податок на прибуток підприємств і 

організаціІ, що напежать до комунальної 
власності 130 
ПодаТКІI па впаСІІість 2400 

Податок з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів О 2400 
Зборп за спеціаnы�еe ВПКОІІВІІНЯ ПрИРОДllllХ 
ресурсів 15859,2 
Плата за землю 15859,2 

Ввутрішпі подаТКl1 пв товаРl1 та поenyПI 5217,3 46 
Податок на промисел 12 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 

підприємницької діJШЬНОСТЇ, об'єднань 

rpoM8ДIН, асоціаціІ, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

cтa1YfЇB територіапьних rpOMIД 105 

Плата за державну реєстрацію, крім плати за 
державну реєстрацію суб"єктів 

0,3 підприємницької діJШьності 

Плата за торговий патент на деякі види 
5100 46 підприємницької діJШЬНОСті 

10180,2 Illші подаТКl1 
1680 Місцеві податки і збори 

ФіксованиЯ сільськогосподарськиЯ податок 0,2 

Єдиний податок для суб"єктів MВJlOГO 
8500 

підприємництва 
2285,S 4926,5 

Неподаткві надходжеllНR 

Надходження коштів від відшкодування 

втрат сільськогосподарського 405,8 
і лісогосподарського виробництва 
Частинаприбудку(доходу)господарськ~х 
організаціЯ, які належать дО КОМУИВJIЬНОІ 
власності або у статутних фондах JlКих є 
частка комунальної власності 

5 

тнс.грн • 
Ра30АІ 

6 
122754 

89051,3 
88921,3 

130 

130 
2400 

2400 

15859,2 
15859,2 

5263,3 
12 

105 

0,3 

5146 
10180,2 

1680 

0,2 

8500 
О 7212 

405,8 

5 



- НадходжеННR від розміщеННR в установах 
банків Тllr.lчасово віЛЬНllХ бюджетиllХ коштів 

210400 230,5 230,5 

Aдalillic:тpaTIIBlli зБОР11 та плате-.кі, ДОХОДІІ 
220000 від IlекоаlерціЙllОГО та побіЧllОГО продаih.")' 510 510 
220900 Державне МItТО 510 510 

210811 Aдalilllc:тpaTIIBIII штрафll та іllші callKQii 15 15 

210813 
Aдalilllc:тpaTIIBlli штрафll у сфері 
забсзпечеllllR бсзпеКl1 ДОРОЖIІІ.оro руху 1500 1500 

Штрафні callKQii ЗD порушеllllЯ 
38КОНОДВВСТВВ про ПDтеll'l)'ВDIIIIЯ, ЗD 

порушеllllЯ ІІОРІІ реГУЛJОВDllllЯ обігу 

готіВК11 ТВ про ЗВСТОСУВDІІІІЯ реєстраторів 
РОЗРDХ)'ІІКОВІІХ опеРDцій у сфері торгівлі, 

210809 rpOllDдcIoKoro ХDрчуваllllЯ тв послуг 25 25 
240000 Illші пеПОДDткові IIDдходжеllllЯ О О О 

,.грошові CТRrHeHHR за шкоду, заподіRНУ 
порушеННRМ законодавства про ОХОРОНУ 

навколишнього природного середовища 

внаcnідок господарськоі та іншої 

240621 діяnьності"; О О 
Відсотки за користуваННR позиками, Ікі 

241106 нвдввanиCR з місцевих бюджетів 
240603 Інші НІДХодежННR О 

250000 Власні нвдходжеllНЯ бюджетннх устввов 4520,7 4520,7 

Плата за поcnyrи, що надаюТЬСR 

250100 бюджетними установами 4520,7 4520,7 
Кошти, щО ОТРИМУЮТЬСR бюджетними 
установами на виконання окремих доручень 

2S0202 та інвестиціЯних проектів 
300000 Доходи від операцііі 3 капіталом О 16512 16512 16512 

НадходженНJI від відчуження маЯН&, Іке 
нanежить АвтономнііІ Республіці Крим та 
маЯн&, що знаходиться у комунanьніЯ 

3050 3050 3050 310300 власності 
Надходження від продажу землі і 

13462 13462 13462 
330000 неl\lатерівлы�ихx aXТllBiB 

Інвдходження вІД продажу земельних ДІЛЯНОК 

несільськогосподарського призначення до 

розмежування земель державноі та 
13462 13462 13462 

~330100 комунanЬНОівnасності 26835.4 26835,4 
100000 Цільові фОНДІІ 

I~OIP за заоруднення навколишнього 55 55 
JOO800 природного середовища 

Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 26780,4 26780,4 

~100 органами виконавчої влади 122593,5 50719,9 16512 173313.400 
Разо •• доходів (без траllсфертіВ) r---. 

Офісifіні трансферти (РОЗШИФРОВ~ІОТЬCJI 40049,0 23413,100 0,0 63462,1 

~ за 811Да.1П трансфертів та бlоджетlВ) О 

~ Від органів дe~aвHOГO УІ!рaвnіння • 
О 

~ Кошти. що надходять з іншиХ бюджетіВ 



-410200 Дотаціі О О 
410201 Дотаціі ВllріВНIОВВННJI, що одержуються 3 

державного бlOДЖ~ 
О О 

410209 Інші дотації О О 
410300 Субвенціі, в тому 'lItcnі: 40049,0 23413,100 0,000 63462,100 

Субвенція на yrpllмання об'єктів спільного 
КОРJlстування та ЧИ ліквідаціlО негаТIfВНIfХ 
наслідків дімьності об'ЄlП'ів спільного 

410303 КОРllстування 100 100 ,... 
"Суб • BeHQIJl 3 державного бюджету місцевим 
бlОДЖетам на Вltплату допомоги сім'ям 3 

діТЬМІІ, мапозабезпечеНltм сім'ям, інвмідам 3 

ДJIТJIHCТB" дітям-інвмідам та тимчасової 
410306 державної допомоги дітям"; 29761,3 29761,3 

"Субвенція з державного бюджету місцеВIfМ 
бюджетам на надання пільг та ЖИТЛОВИХ 
суБСltдіR насenеННIО на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачвння і водовідведення, 

квартирної плати, вивезення побyrового 

410308 смі1ТЯ та рідких нечистот"; 8020 12387,1 20407,1 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на наданНJI пільг з послуг зв'язку 
та інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побyrові 

потреби, твердого та рідкого пічного 

побyroвого папив .. послуг тепло-, 
ВОДОПОСТВЧ8ННJI і BOAoBiABeдeHHJI, квартирної 

nnати, вивезення побутового смі1ТЯ та рідких 

нечистот) та компенсацію за пільговиЯ 

410309 проїзд окремих категоріЯ громадян"; 1683,6 1683,6 

"СубвенціJl з державного бюджету місцевим 
бюджетам на наданНJI пільг та житлових 

субсидіli населенню на придбання твердого 

та рідкого пічного побутового папива і 
3 3 410310 скрапленого газу"; 

410323 Субвенція 3 державного бюджету місцевим 
бюджетам на здіliснення виплат, визна~ених 

Законом Украіни "Про реструктуризаЦІЮ 

заборгованості 3 виплат, передбачених 
статreю 57 Закону Украіни "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогічним та 
іншим категоріям працівників навчальниХ 

283 283 
"- зaюrадів" 



410343 

r-""410349 

"Су6веllЦія з державного бюджету місцеВIІМ 
бюджетам на фінансуваННІ ремонту 
ПРII.lіщень управлінь праці та соціanьного 
ЗIХІIС1)' вltконаВЧIІХ органів міСЬКItХ (міст 

республіканського в АвтономніП Республіці 
KPIIM і обласного значеННІ) раПОННIІХ у 
містах КJIЄBi і Севастополі та раПонн"х у 
містах рІД дnя здіАснеННR звходів з 
ВIІКОНання спільного із СвіТОВIІМ банком 
проекту "Вдосконвnення CllcтeM" соціanьної 
ДОПОМОГ.І"; 

Субвенція з державного бюджету місцеВItМ 
бюджетам на звходи з енергозбереженнІ, у 
тому Чllcnі оснащення інженерних вводів 
багатокваРТIlРНИХ житлових будинків 
засобами обліку споживання води і теплової 
енергії, ремонт і реконструкціІО теПЛОВltх 
мереж та котелень, будівництво газопроводів 
і raзифікацію населених пунктів 

410358 Су6венція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на yrpимання дітеR-сиріт та дітеА, 
позбaвJlених батьківського піклування, в 

дитячих будинках сімеАного типу та 
приЯомних сім'ях 

410366 
еубвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на темову енергію, 
поcлyrи з водопостачання та 

водовідведення, що вироблялися, 

транСПОр'І)'Ввnися та постачanися 

наceJIенню, яка винима у зв' язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енергії, послуг з водопостачання та 

водовідведення тарифам, що 
затверджувалися органами державної впади 
чи органами місцевого самоврвдування 

Кошти, одержані із загального фОН~ 
бюджету до бюджету розвитку (cneUlanbHOГO 

430100 фонду) 
Разом доходів 

Всього доходів 

ВuкОВ1JOчuD 060B"1D1CJ1 I\lіа.кого гапаво - секретар радо 

26 26 

о о о 

198,1 198,1 

11000 11000 

" -' :::r,~~~::~,0 0,0 о r \,/ ~.. • 

16264 ~~ ,.~. 7А133:000 ~ 16512,000 236775,500 
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211 "'1".11 IIIIIInfDIIII:I8nY IIOIOIIТVY ., JIIOt ааа' 
КФК НUIa l'IIIIa"'DrD IIDJIlllpUIІН18 

ПrрмllС D6'rtcrlo, .'1A1IТ1n1 ІІІ 81d liу.lуУ1о npallUlmlC8 

ІІОІІІІІ. 
BCloOrD 06'cn DCloOrD 

BiaCDnl. "UII1II1' ІІа .'lOnd. 1Iru",иR a&clr 1IICpU/CIIDCn JII8CJIIIIСИИl .18 фіИlИCJllll1І1І1 6y.li.1I111P8D IiY.li.,1ll1n8II 
naтa'lllllR 

на nD'181DII DCi'1:1mI118 
рІк 

&IO.hIC'nIDrD ...nli)",i 
IІОI1У 110 .. 1 

"'С rDll ~\ "'С rDlI Т11с,ПIll. І 2 
З .. S 6 

1511101 В ..... IC8nhмlo •• DrD &yAlDIlIlImI8 GpDD.PCIoICD' 
мIСІо"'Т ІІІІІІ11 
Dct.ora. • Т .... nо Dli'ana" 

111557,4 ДІ Тl53U ІJШ,D ПJIDCICIJIIIІ"', IІОрИryD8lІІІ1 poIiao,DrD lIPDeIr1) q 

6yai.ml1n8O ..... il.iC1pl11 •• IIDrD 6Y.lIIIIII)' 1 
liМrDY1:rPDCМ npJIIfCrnal 'ТeJllnuріl q 1I)'1I.1JP!ID- 20194.0 51'] 10171,5 6]6.6 •• ICIII8IIDIDIO JII/IDIO .11441 .. i~ по "у,. rarlpilll, 
11 ... &ро_ра. 

l1pDcInyuиl18. "pllІ)'''I'I'1 ро&DЧDrD прос,">, q 

JICUIIСІрУІІІІіа Ш8tpDlDro.auy НВЦТМ І" 650.0 79.1 ІЗS.І /04,5 &110 .. 011 

П~ІІІІ. "p111)'8lll111 РО&DЧDrD прос,">, q 
Ciyallln'ImID 1fII1ІІІСІ811.". по оуп KfТY30 ..... IOS9O.9 '7,2 4SЗО.4 994.6 &_Dl' 

ПpDCICIYIIIIllll q 6yAi.I'I'1mID rpoMUC.1IOrD 1УІ/ІСІу 
49<1.] 97,5 /2,] 6,5 • ІІІрІС)' "ПJIIIIIJCР.llln" 

ПJlllClПJl8l'ИІ q pcIIOllc:тpytCUi1 MDIIA'lDro 
1і_!Іну "Kynua" nD .уn Ше.ча .... 10 ... 2]]71.1 14.4 /7676." 679,7 &pDUpI! 

ПJIDCIПYIIIIIIII ,. pc"Hc:тpytCUi1 MalU.HDro 
]/0.0 51.1 /27,6 1/6./ CiDCellнy "Лi.up" І М. !іро .. рІ' 

~ ,. pcIIOllc:тpytCUi1 1I8MCТJIIUI.IIO( 
I1nпІІі paRDИИDrD 1'18'1С1'''' ... !іро-рі' (ОУ" 423/." ]9.7 155],5 /027.7 
Вcm'OIlllllHI\ 

ПpDClC1Ylllllll8 ,. pcIIDI.c:тpytCUi1 NllriC1pllllW'D( 
I1mоо рІІІDииoro IН ... СІІІІІ (.уn OniMniRc.IC8)'" 4/94,8 18.7 2992,9 279З./ 
&.ІІDI' Кs.ilCIo .. i ofinam 
ПpDCtпy1111118 ,. рсІІОиc:тpytCUil 

16]4,0 73,2 4]8,1 83./ IІtyrpїlIIIIWIICIIIIJ'ИDrD npDЬІІу (11.1 

Мanota.ilCloa) ... &POllpa. КllіlClo .. і оln 

ПРОCICIJIIIIII18 ,. рс .. иc:тpytCUil МllПC'rJIIUI.моt 
ayntIІІі :IIIrUIoИD .. іс.lІОrD JII8'1C11118 (8Уn КIІ'Iс.18) І 

42460,1 24.4 ]2107.7 550],] ... іpDIIpI' (І СІМ •• Іа о6'ІlаИоJ АОроп.ао рІІІО''У 
l'1mIиna) 

ПpDCICIJIIIIII18 ,. pcI!OnC1JlYlCUi1 a.m .. oi ШlІОІІп 
МІІСІ'СШ8 по 8Уn. HCJlllaallIC7i.12.fi 1 6naroyc1'JlllCМ 

ЗП,] 8],8 57,1 70.4 
npllllCI'DDf 1epIIТDpiI 111 WIПJIO'"" AIIID.' о" 
&POIIIII' 
Пpoanylltllll11l Сіуаі8llИ1mIO ПDDnpDDe.lСП'" 
I&CJllCllllllрафiJ СІ. Anocraпa і EIIIfI'CIIima Іоан ... 228,7 71.1 65.9 64.7 
&OraCпOIa nD 8Уn' ЧСpll8XЇlС.lСОІ'ІІ' ".&РО"рІ! 

Пpomylllllll ,. раоиC1p1llllil roспo.uрчо- 5906.0 14.0 '077.4 113.7 
mmtDПIlOIUInpDlDAY по .уn. КРіlС.1С8 • М. &pollpll 

ПJIDCIПYIIIIІІІ ,. JlCllDIIC1JIYICUII Пpl,мішен. 
2744,0 /1,2 2244./ 4ЩО liRc.1IIJ1oI81Y nla офісні npnміweИIІІ по ІУn. 

r/IYIDClCIolIIJro І ".&РО .. ІІІ. 
r1poeaпyaaнa,. рсlCUИC1JlYlCUі. fiaccJlиу "Вonи." І ]90.0 36,7 246,9 50,0 
м.&po .. DН J оІіn .. оПJPOlCЇ. 

ПJIIICICIYIIIII18 ,. 6,"IНIІІI180 61U'11'111C1DpnlpllOro 
100.0 100.0 40.0 

1IImIOIOI'O 6ymuucy no 8)'.1. ЧcplWCЇIClolllJrD І pDIIОН 
pIDIIiWCnIll6yIUUIItY 16 І' 

2183'1.1 
2,4 21320.1 3ID.D 

)'npulu"'J8Irr"'D.o-"'''УІ.an.IІDro rocall/lllDnU 
11139,1 25.9 18320.1 I2в.о 150101 Da.oro. • Т." по 06'астаа: 

ПporplМl ncpcnCXnlllloro JI03I'111CY 
16837.9 0.0 16837.9 200.0 1'CIIIIOnOCn ..... 1II .. іт '111l11роIILlDRИН. 

IIICpnD6eріruIQUC1allолoriR ПО кп .........:: :--.:-..., 
п':, .. . ... "&PO"JlllmUlocнepro.\CIICIII- НІ 2009 рік J • ,- ~i ;- ... :, 

liyaiiiiinmo мaric:rplllllolloro IOAOnPOloay no ІУn. l~a~I.2 .. \~ ') і 15 9 :~" 1482,2 6210 
CrallCn1lOfц.1ІІ V _u ~oob'·,.. ...'O.o~ "f .,\\:нIOO.D 3000.0 

,,-I~ B~. Т .... па 011'І:І&'І1І&' . !: -'," \". ..r' 1500.0 co·~~ f, І .• :о ~""i ооо 
ПonOlНСИl\l C'I81Y11Ioro аЬоНАУ "CnYIdi1 :ІІІІ0111.11І -. ,. IІс 1.03 иl 1'000 ПаіііIllCНl18 C'1111)'I1fOI'D fPOIUIY КП ~ 5оА [-.1: ~. 0.0 '_ 'tJ 00,0 
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а1А 16.04.200' J& 10'UI-OS 

Б ПеDemх державиих та реnон8JIЬИИX пРОгРам по МіСТУ jооваои на 200 90ік 
І I1lІ3аа ranoBHoro ро3ПОpцl'l'ка 

коштів ЗВnШЬНІIЯ dюlrд СпсціanьннЯ dlOlrд 

HaAMcнyвaнНR '..-п" . сума HaAMCНY8aнНR nporpaмH 

В.ІКОНКОМ І.ЇCJoкоі PIIДII 715.38 
Проrpвма ВЇД3наченНR дераашних та 

Інші ВНДа1'КН 
професіііНltX св_т, lовшеііних дат, 

заохоченн_ за зacnyrн перед rpомвдою 

м.Бровври на 2007-2009рр, 38,2 

Фінансова підтрнмка rpoMIдCIoKItX 
Проrpвма забезпеченНR Броварської 

орnшізацііі iHвanїдiB і ветеранів 
ОРl'Вllізauії ветеранів Biiillll і праці та 
3броRнItX сип 30 
Проrpвма AiMIollOcтi та фіllансової 

підтрш.11СИ Броварської редакції 

"licIoкpaAoHHOro paдioMoвncHHa 200 

ПРОI".ма дімьності. фіНВlIСОВОЇ підтримки 

ТcnебаченНR і paaioMoвncHHa та інформуванна f1Юмвдськості щодо 
дімьності ОРП1Нів MicueBoro 
самоврадуванн_ через Комунanьне 

підприємство Броварської міської pUJ' 
"ТCnСС1Удіа"Нащс місто" 137.1 

Періодичні allДВНHa (raзСТІI та 
ПРОllJама дімьності та фіllВllсовоі 
niJnpllMКlI редакції raзСТІI "Броварська 

журнвntt> панорама" 258.58 

ПРОIlJ-1И і звходи центрів 
COЦЇВnЬHItX cnужб дпа сі"I', дітеІІ Міська проllJВt.,а пiJnpJ'.'1СИ сім 'і ІІа період 

та мonоді до 2010 року 43.5 

ПРОJl18Ми і 3DXоди центрів 
coцiВnЬHlIX cnужб дпа сі.I', дітеВ Міська проllJВt.lа підТРllМКИ t.lonoдi ІІа 2008· 
тамonоді 2010 POКlI 8 

Упр.міни. освіті. 160 

Цi.nьові фонд", yrвopcHi OPraJIIМII 
Micueвoro caMoBpRдyВ8Ill1R і 
місцевим .. орП1НВМIІ ВIIКОIIВОЧОЇ ПРОIlJDt.,а "Обдарованість" 

вn8дИ 

lllші Видатки 
160 

B .. oro по nPDrp.MЇ 160 
І ЦШьові ФОIIдИ, УТВОpell1 Opl'DilIМl1 IМіська ПрОrpDМа "ДОШlCUIьної ОСВІта" на 

Micueвoro самов ІНК і 2008-2010 POКlI 
Цinьові фонди, yrвopcHi 0PI'DIIIWII Міська npollJlUola "ЗlU"IUIьна c:epcwIR осаіта" 
Micueaoro CDМOBpндy8В1I1IR і ІІа 2008-2010 POКlI. 

разом 

сума 

715.38 

38,2 

30 

200 

137.1 

258.58 

43.5 

8 
884 1044 

18 

18 178 

301 301 

565 565 
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7 І .050 ... _е ..... 5184 15041 10116 , І 
• 08J002 Інші 81fДDТXJ' І.а ОХОООІІУ 3110008' • 30 30 

Інші ВIuumcI' на coцiВnЬHHA 
.090412 3ІІХІІСТ Н8ССІІСнн. 4250 4250 

ПіпЬ"f, 11І0 H8дIUO'noCII нacenСННІО 
(крім ветеранів ВВВ і праці, 
віlської cnyжбн, opraнiB Міс.ха npоrpaма coqianIoHoro 311ХИС'І)' 
внyrpішніх Справ та rpDMIWIH, .кі пснсіонерів, інвanідів та COuiU.HD-
поcтpa1ltlUUlИ внаСІІЇдОК незахиlllСНИХ верств H&CeвCIIH. на 2006-

Чорн06ИJ1.ської IС11ТІС'1'рОфи) на 2009 POКlI 
ома'!)' 1ІСИТJlОВD-КОМУНВnЬНИХ 

.091207 nocnyri ro I'83У 374 374 

ЦЇJIЬOBi фОНди, утворсні Орl'DIlВМИ 

Micцcaoro cat.IOBpaцyвaннa і 

ft.ісцсвими opraнвм" виконавчої 
240900 впади 15042 15042 

Всьо" по opOI1l.",1 4654 15042 19696 
Проrpaма ПО ВШШКОДУ88JIНIО в,lТр8Т :JI1 

Компснс:аціііні вимати ІІа 6езКОUnOВllС персвезСННR без обм"сщ. 

піпьroвиR проТ:ш uroм06ЇJ1ЬНИМ nїJIIoroBltX катсroріІІ Н&CeJIСННI м. Бровври 

1paнcnopтor.. Oкpc:r."IM кaтc:ropї.r.1 пасажирським uror.lобілЬНИ"1 транспорто,.. 

170102 1I1JOMIWIH 38ПU1ЬНОro ICQDИC1)'8DНIІR 450 450 
Прогpat.ш п1дтрIIМК11 пшприсмства "ЦellТp 

соціМЬНD-ТРУДОВОТ, професіliноі та .. eдlllCO-
соціат.ноТ реабілітації і'lввnшів, дітсіі-
інвмшів 1'8 молодих iHВВnїДЇB" 

1iPODaPCIoKOro MicioКOro товариства i'lввnїдiB 
, уражсlllll" опорно-рух080ro DП8ра1)' 

250404 Інші Видa11CIf "ПD8ПfСИНl" 40 40 
Проrpaмa підтрlfМlClІ Броварської 

міськраПОllноі орraиізаціі-товвриства 

250404 Illші ВIШ8naf Чсрвоноro Хреста укpatlШ 40 40 
.060 Вlддin у справu сі"l'і та "ІМодІ 350 3SO 

Соцімьні проrpaми і 3DXOдIi МісІоХВ nporpar.sa пшtpllМК1І сім'і ІІа псріол 
.091107 Д~IIIIX ОРnUlів у спрнах сім'ї до 2010 року 15 15 

ЗIlXOдIf ПО рс:апізаціі pcriOHMIolII1X Міська nporpaмa вїДnОЧIШКУ та 

проrpaм вїДnОЧ"НКУ та 
оздоровnен,,, дітсІ ІІа період 2008-2012 

.091108 оздоровm:НIІR дїтсІ 
років 177,9 177,9 
Міська nporpaмa соціanьноro 'ІІХІІСІ)' дїтсІІ-
Cllpiт '1'8 дітсВ, .к1,anIlШIШIІCJI 6сз 

Інші DидаТІСІl ІІа соцівnьн"П 6an.xiBc.кoro nilCJl)'lllUll" 'Іа 2009-2012 
.090412 311ХИСТ IIIICCIICНIII IDOКlI 105,1 105,1 
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Міс ... програма підтрнмас MOJIOJIЇ на 2008-
дс ..... Н.ас opraнIa у c:npaaax 

2DIDPOКlI 
.09ІІО3 MOJIQДJ 50 50 

Інші вИдО.ТІСИ на соцїan.ннА 
МісІока проrpaма 3 ПlnВН. роботи 3 

• 090412 захист нас:епСНЮl 
обдароввноlO МОЛOДДlО на 2006-2012 рр • 

2 2 
.062 Служ6а у СПJlll8В дітеli 40 О 40 

Проrpама 3IUIобіПUUIJI JIИ'ПIчіli 
Інші проrpами соціan.ноro бсзпрИ1)'Л.НОсті і бc::lдОГJIIIJUIОсті на 2006-

.090802 38XJIC'IY неповнолітніх 2010 роки 40 40 
УПРllвnіИИR 8UТ'n08o-

.080 КО.'упan.иоra raCnOдapC'l'8I1 3482 13474 16956 
100203 5JI ... u.7 ..... ili місжа 3482 3482 
150101 Кaniтan.HЇ ВlCJllAенЮl 628 628 

Видa'DClІ на npове.деНЮІ робіт 

пов'Jl3ВНИХ Ь будівннцтвом, 
рс:коитрукцїєю, peмoнtOt.t та МісІока nporpar.fa yrpиt.fВНIІ. та PO:JBК11C)' 

170703 yqJlfMIНlra"l 88ТОмоОШloНІІХ доріг обomв ЖИТЛОВО-КОМУН8JI.,НОГО 2446 2446 

ЦЇJIЬOBi ФОIIAИ, ynlорені орraиами ГOCnOJlBpcтвa 

",icuc:вoro caмoBPJUlYIIIIНН8 і 
місцеВIІМИ орraнами виконавчої 

240900 anuи 10145 10145 
Bc.ara па nparpaMi 3482 13119 16701 

ПРОl1J8М8 nepcnemlBlloгo ро3Вlrncy 

темопостачllИН8 міста та 

впроварсеНІ'. еНСРГО:JбсріnUOЧIIХ 

ТCXIIOJlorii1 по кл 

"БроваРltтeПJlоснсргомсрсаса" ІІа 2009 
150101 КапітanWlі BКnВACНH' Ірік 200 200 

Охорона та р8ЦЇОНlUllоне nporpat.t8 ОХОроНl1 навКOnIlШНЬОГО 
240601 ВIlIСОрНСТ8НI" прИPOJItIИХ ресурсів ПрlIJХШНОГО серс.дОВllша 55 55 

110 8іддin ку.n.тур" 380 О 380 

фinармоніі,мy.sичні КOnlllmtви і 
анcar.,БJil та інші t.flfСТС:ШКЇ Проrpaма проведСННl КУЛ.тypJlО-МDCOВllХ 

110103 3aКJJ1Wt та 3ВХОД11 :шходїв .,. БроваРIІ 380 380 
Віддin 3 фыfllаіку'n.турIf та 

150 спорту 160 О 260 
Проведе"l" IІUЧ8llWІО- Проrpaма ро:І8І111С)' фы�чllоіi КУЛ.W" і 

130102 ['ІрСН~IUI.1ІІ1Х зборів і 3Manul. споР1У ІІа 2007 - 2011 POКlI D .1.Броварll 260 260 
Віддin капmш.'lаra 
&yдiBIIHЦ11la Вра8.рокаі 

191 міокаі рЦIІ О 13007 13007 
Проrpaма по буАіВНIIЦТВУ'ra 

PC:КOHC:ТPYКWЇ imкeHcplll1X Мсрсас на 
150101 Капmшloні BКIIIlдCIIНI 2008-2009 POКlI 178,4 178.4 
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Проrpaма по 6уді8111unay 'Іа 

РСХОНструІСЦІЇ 06'асті8 coWu""oro 
прнзнаЧCll1UI ІШ 1008-2009 PDIO' 

ьудівництво та рскоиcrpyкціа 

a,lII'ic:тpanloHНX ayJ"'IUt 
:шranьиоміськоro nPll3l1аЧСНlUlll112ООs. 

2009 РОКН 
МІська nporpaмa по будіВНJlUтау та 

PC:КOHc:rpyкцїї зanurЬНООСВЇ'nIЇХ та 
дошкілs.НIІХ 38IClIВAЇ8 на 2008 - 2009 
lрокн 

о .... : . 
nporpaMI1 профілактики злочJtНI.ості. ~-~ 
3MiUИCllIUI провопорllдlCY. ОХОРОІІИ прав і f..:1~' " \,:-. . 

'у " 

Су6вснцЇА 3 .. icucвol'O бюJlЖC1)' 
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8иконуючиіі обов'язки міського голови - секретар ради ~
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\ 1'. 1 ':-нrл1 ' 4) 'І 

I.В.Сапожко 
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Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
Ради, па відбудеться 16.04.2009 року, проект рішення, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про внесения змін до рішення Броварської міської ради від 1- 13.01.2009 року N!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рїю> та 
додатків 1,2,3. 

Начальник 
фінансового управління 

.,-

С.П.Коврига 
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