
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI І 

Броварської міської ради від 13.01.2009 року Н!! 1003-53-05 
«Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 2,3,5,6. 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самОВРJlдуванНJI в 
Україні», ст. 78,92 Бюджетного кодексу Украіни, та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

I.Внести наступні зміни до рішеННJI міської ради від 13.01.2009 року 
]і 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеННJIМИ міської ради від 26.02.2009 Н!! 1058-56-05; від 26.03.2009 
]і 1069-59-05; від 16.04.2009 Н!! 1099-61-05; від 28.05.2009 Н!! 1038-63-05) : 
1.1. В пункті 8 цифру «50422,7» замінити на цифру «50374,2». 
2. Додатки 2,3,5,6 до рішенНJI Броварськ?ї M~CЬK?Ї ради від 13.01.20~9 
]і 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 РllO) ЗІ ЗМІНами викласти в НОВІЙ 
реД8JЩіі (додаються). .. . .. 
З.фінансовому управлінню Брова~СЬКОl МІСЬКОl ради проводити 

фінансувВННJI видатків, згідно з даним РlшеННJIМ: 
4. Це рішеННJI набирає чинності з дати ЙОГО прийНJ1Тl'Я. 

Вихонуючий обов'язки 
міського голови - секретар Р 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: Л. ' ~ начальник фінансового ynравліНIUI_-LL;-Н-.~Ь"~-------- с.п.Ковр~ 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичиого відділу 

- начальник упрaвn~ економіки _____ ~_, _--I-~I" __ 

- ваЧІІІІЬВИХ 38П1!1ЬИОro відділу ~ ~~~----

- голова комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку 

В.О. Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Сачеихо 

Н.І.Гнатюк 

бюджету, фінансів та цін , 
-----..:::ЧflLI4--- А.В.Булка 

! . 

',' 

... 
, о. 



~POBAPCЬКA МІСЬКА РАДА IGIIвCЬKoi ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ . 

• ПРОПОЗИЦІі 
ДО РlшеllllВ Бровар" ". и 

.. ЬКОІ &ІІСЬКО' paдll від 25.06.2009 року 
«Про внесення змін до рішеННJI . 

Броварської міської ради від 13 01 2009 
Н!! 1003-53-05 «Про бl . " року 

В' • оджет МІста на 2009 рію> та додатків 2 3 5 6»' . 
• 1ДПОВІДНQ .до Законів Украіни «Про Державний бюджет У 'ai~ ~a 2009 rm' ссІ1ро МІсцеве самОВРJJ,ЦyВ8ИНJI в Україні», 'ПІСТННИ S c:rrr: 23 С'І1ІТІ'Ї 78 
~джетного кодексу України, розглянувши пропозиції бюдж~ установ 

вихонком Броварської міської ради , 

'0 

прОПОIIУЄ: 

ЗАГАЛьниil ФОНД 
ВИДАТКJI 

. 1. В межах 

перерозподіл: 
загального обсягу fiюджетних призначень здійснити 

1.1. Управлінюо освіти Броварської міської ради збільшити поточні видатки 
·по КФК 070201 «Загальноосвітні ПIJ(OJIИ (в т.ч. ПIJ(ола-ДИТJIЧИЙ садок інтернат 
при' ІІІКоni), спеціалізовані ПIJ(оли, ліцеї, гімназії, колегіуми») на ~yмy 31,4· 
тис.грн. 

1.2. Управлінюо праці та соціального захисty населеННJI Броварської міської 
РаДИ; 

. 1.2.1.відповідно до ахІу. ревізіі фінансово-господарської ДЇJlJIьHocтї 
фінансового управління Броварської міської ради за період з 01.01.2007 по 
01.02.2009 від 14.05.2009 Nи 05-05/52 yc~ ВИJlвnені ревізією недолїJ(И та 
порушеНВJI' по КФК 091204 «Територіальні центри і BiддineННJI соціальної 
ДОЦомоги на дому» збільшити видатки по КВКВ 1111 «Заробітна ІШаТl!» на 
суму 68,3 тис. гри. та по КВКВ 1120 <<Нарахуванни на заробітну ІШаty» на суму 
24,9 ти~.грн., зменшивШИ при цьому відповідно поточні видатки на суму 93,2 
тис.грн. 

1.2.2. збільІПИТЇІ бюджетні призначеНИJI по КФК 090305 «Допомога надітеіі, 
над JIКИМИ встановлено опіку чи пiкnyвaннJl» на суму' 813,5 Т!lс.Ірн.,. 
3мешпивши при цьому відповідно бюджетні призначеННJI по КФК 090304 
«Одноразов~ допомога при народжеUВJI дитини». 

1.3. Відділу культури Броварської міської ради.: ... • . 
1.3.1. зменшити видатки по КФК 110103 «ФшаРМОНll, МУЗИЧНІ колективи 1 • 

вйёамбni та інші мистецькі зaкJЇади та заходи» на c~ 48,5 тис.rpн.; 
1.3.2. збільшИти видатки по КФК 110204 <dIanаци 1 буДИJUCИ культури, xnyби 

та іlШIi зВІЩ8ДИ кпубиоro типу» на суму 9,0 тис.грн.; . 
1 .• 3.3. збільшити видаТКИ по КФК 110205 <dllxоnи естетичного виховання 

~тей» на суму 8,1 тис.грн. 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ . 

I.В межах загального оБСJlry БІОДЖетних . 
перерозподіл: призначень 

. 1.I.Відділу капітального б~дівництва Бррварської міської ради: 
1.1.1. по K~.!< 150101 «КапІтальні BкnaдeHНJI»: 
1.1.1.1. ЗДІИСНИТИ перерозподіл бюджетних призначень по 

об'єктам: 

здійснити 

наступним 

- зменшити видатки по «ІІроектуванню та реконструкції плавального. 
б .. "К " Ш асеину упава по вул. евченка, 1 О в м. Бровари» на суму 100,0 тис.грн.; 

-. зменшити видатки по «IIpoeКТYBaнНJI, коригуванНJI робочого проекту та 
БУДІВНИЦТВО кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари» на суму 500,0 тис.грн.; . 

- зменшити видатки по «IIpoeктyвaнНJI та peKoHCТPYКЦЇJI басейну "Волна" в 
м. Бровари з облaпrryванНJIМ огорожі» на суму 30,0 тис.грн.; 

- збільшити видатки по «IIpoeктyвaнНJI, коригуванНJI робочого проекту та 
будівництво адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та 
кущ.турно-виставкового комплексу з ГJIJlДвцькою залою на 448 місць по вул. 
rarapiнa, 18 в м. Бровари» на суму 630,0 тис.грн. 

1.1.1.2. викласти назву об'єкта в наcтymtiй редакції, а саме 
- Проектування, коригуванНJI робочого проекту та peKoHCТPYКЦЇJI 

.магістральної вуліщі загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (І 
етап: від об'іздноі дороги до району Розвилка). ... 

1.1.2.по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і MicцeB~ органами виконавчої впади» збільшити видатки на 
суму 1920,0 тис.грн. . оо. оо 

1.2. Управління праці та соціального захис~ на~елення БроваРСЬ~ОI МlСЬКОI 
раДи зменшити видатки по КФК 240900 <<ЦільОВІ фонди, >;вореНІ органами 
. . ., ими органами виконавЧОI вn8ДИ» на суму 

МІсцевого самоврядУВання І Мlсцев. . 
1920,0 тис.г.рн. Б . оо. оо 

1 3 У '. OBO-КОUVlfального господарства роваРСЬКОI МІСЬКОІ " прaвJI11ППО житл .... J.. • 

ради по КФК 180409 <<Внески органів мiCЦ~BOГO caмoBpJJДYВaRНJI у статyrш 

ФО б'" иємвицькоі дiяnьНОСТ1» по кп «Служба замовника» 
нди су ЄКТІВ ~ • 430 О зменшивши при цьому 

встановити потоЧНІ видатки в сУМІ ' р а 1 
_99: • 'J~ і It 
,,,""Т8JIЬш видатки. * ~ о о іІ 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

0'0. tJ" * 
• ~O\ 

"'-о о о;. • 
"'11І' '. Ь 

І.Б.Сапожко 
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ПерелІк 06'aniB, BIIДII11CJIIII яlCl 6 
• .,. 25.0&.200' _ -,~ 

. 
за nasyalOK коШТІв 610_ OJ yдyn. npOBOДlmlCJI . 

t~ НаВIІ ronОВllОro РОЗПОРJlДНШС8 ~nY РІ ВIІТІСУ У 2009 поцl 
. . . 

коштів 

І Об'єкт DcIooro 
І • Відсоток BcloOro . 3aranloHIIR оБCJI r :luершеllасті ВllДІ1тк1в на 

ВllДllткlа 
І . 

фінансуваННІ будіВНlщuа 
ІІа 

:lавершеНIIJI 
ПОТО'ІІІІІА 

ІІа початок будіВlllщuа 
рІк . . бюджетноro 06'СІС'ПІ на 

~ 
ракУ .laRБY1'llі DOКlI . ТlIС.гРН • % ТlIС.гРН. - ТlICoI1lI •• 

І 2 3 4 5 - Оtддlя кanmnLlloro 6удіВІІІЩТВІІ ВРОВlрськоі 
6 

1101 IadCJoкоі PIДO 
. 

. 
DCIoOrD, В Т.Ч. ПО o6'ElCТlls: 123582,7 33,7 81917,5 12684,0 

. ПроеrayвDНIIJI, KOPllryвВIIHJI робочоro проекту та 

6удіIНIIЦТВО IДMiHiCТPaтJlBHOro будннку :І . 
І 6Jшroyc1paєм DplшеГJlОЇ тepllТDpiї u КYJlIo1)'pHD- 20894,0 51,3 10171.5 1266,6 

IIICТUXOBOro КОМПJlексу 3 ГJlJIДВЦIoКОЮ :lВnOIO на 448 
мІсць по &yJl. ГarвpiHa. 18 в м. Бровар" 
ПроеК'І')'І!ІІНIIJI, KOPllryвВIIНJI робочоro проекту та . 
реКОlJструкцiJI шатровоro даху НВЦТМ в М; 650,0 79,1 135,8 104.5 
ВраВВРl1 

Прom;вDННJl, КОРIlГУВВННJI робочоro проекту та 
6удіlНІІЦТВО ICJ18ДОВИща по BYJl. Кутузоu в м. 10590,9. 57,2 4530,4 494,6 . . . ВраВВРl1 

. 
ПроеlПуВlНlIJI та будівннцтво rpoMaдcloКOro 'l)'вneтy 494,3 97,5 12,3 6,5 

.. В пврку "ПРllозерниП" 

П)ЮeX1yвaНllJl та реконстрyкцiJlПJJuвnьноro 
. 

6aceliнy "KyїJaвa" ПО ВУЛ. ШевченКІ, 10 в м. 23371,2 24,4 17676,4 579,7 

ВРОВВРІІ 
. 

... 
IЇpoOК1YВВННJI та peKoHCТP)'КЦЇJI ПJlUВnloноro 310,0 58,8 . 127,6 116,1 

! 
6ace1iнy "Лідер" в м. БроваРl1 

. . 

r ПJЮmyвaнIlJl та peКOHCТP)'КЦЇJI магіC1]JJШьноі 
4231,4 39,7 Н53.5 1027,7 

І ВУJlJщі раПонвоro значеННJI в ••• БроваРl1 (&yJl. -- Bon'elUIВННJI} . 
ПРDe~, КOPIIry&ВIIНJI робочоro проекту та 4194,8 28,7 2992.9 2783,1 
реКОНС1рукцiJI ВУJllщі раЯонноro значенНJI (dyJl. 
ОnhшiJIська) в м. БроваРІ' КJliBCЬKoi області . 

. ПРDeIПуВDННJI та р'еконструкцbl 1634,0 73,2 438,1 83,1 . ВИyrpїшньаквартаЛьноro проЬдУ (вул • 
'- МanOКlIЇВcькa) в м. БРОВIlРII КJliBCЬKOi оБJl. 

ПРОeJПyвDНIUI, It.-ОРllryвОllllЯ роБО'IОro проекry та . 
peКOHC'I'pyКЦЇJI мшстрanьної ВУЛlщі 42460,8 24,4 32107,7 '503,3 
:saranloиоміськоro :lиачеиНJI (вул. КlIЇВСloка) в м. . 

і"-
BPOIВPII (І етап: від 06"'JЗДllоі ДОРОПI дА рallоНУ 
РO:SВIШIСа) . . 

) ПроеlПyВaННJl та реконструкцЬІ Дlmaчоі шкапll 
357,3 83,8 57,8 70,4 

IhIC1'eЦТII па &yJl. Нe:sanежності,12-б 3 6лaroyc:rpоЕМ 

~ 
nPlШеl'Jlоі 'l'eр'lnoріі.та шатрОВІ". даха.' В м. 
&аваРII 

65.9 64,7 
ПроеJnyвaнНJI та будіВНІIЦТВО Пl3ОПРОlеденНJI 228,7 71,2 

'ста Іоанна 
ЦерIC8JI парафії св. Anоcтonа і єванreJll 

~ ~roc:noBa па BYJl. ЧерlUDCЇВСЬКОro І м.БроВВРII . 
'"' 
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3 ~ ~ 4 5 6 

npoeКJY8IН!1JI та PC:KOHC1pYКЦЇJI rocподарчо- . 
JIIII1Ioro водопрово.цу по вуn. КIIЇВС"ка в М. БроваРl1 5906,0 14,0 5077,4 113,7 

~ iJpoerryванНІ та РС:КОНС1рукціІ ПРllміщс:н" 

D IiПсЬХОМI'І)' під офісні ПРIIr.tіщс:нНR ПО вуn. 2744,0 18.2 . 2244,1 400,0 г.wшсвс"коro В м.БроваРII . 
",.... проеJПYIIIIIIНR та РС:КОIIС1рУКЦЇJI басеRну "Вапна" В . 

390,0 lІ.&роааРII з обnlWl'l)'ВDННRМ огорожі. 36,7 246,9 20,0 ..-
ПраСJПYВВННR та будіВНIЩТВО бaraтокваpnlРНОГО 

. 
IIIIТJIOBOro БУДІІНКУ ПО вуn. ЧеРlllхівс"кого в pВnOlli 100,0 0,0 100,0 40,0 
pcDміщснНR БУДІІНКУ N!.19 

.... 
OcyWCIIНl теРllТОріі та водовідведСlІll1 ДОЩОВІІХ та . 
11/І11Х ВОД З теРllТОріі підтоплеНІІХ ЖІІТЛОВІІХ . . раПонів: .. ЗС:.ІМ" сin"с"когосподарс"кого 
nPll3начс:нНR ЗВХЇДІІОЇ та піВДС:ННD-звхїдноі чаСТІIНl1 5025.з 32,8 3379,2 10,0 
м.Spoaapll (1- етап CCnPOc:arryBВIIНR та будіВНIЩТВО . 
водовlдвоАУ .дОЩОВІІХ та тanllX ВОД ПО масІІВУ 

1О6OnОНІІ» В м.БроваРII) 

. 2,4 

" 
УпрulllllЯ sIIтлово-коАl)'ІlDлы�оro господарства 21839,1 . 21320,1 3821.0 

1101 Ba.orD, D т.ч. по 06'clCТDx: 18839,1 25,9 
. 

18320,1 828,0· 

ПРОl1Jвма ПС:РСПС:ШІВНОГО РОЗВltткy 
lІІOnОПОcraчвнНR міста та впроввдженна 16837,9 0,0 16837,9 200,0 
снерro:s6еріraюЧIIХ технологіR ПО кп . 
"Ііроварll'l'ennоенергомережа" на 2009 рік 
liудііНlЩТВО магістрального водопровоАУ IJ'O вул. 

СІІpcnpоіцька 2001.2 25,9 1482.2 628,0 

• 09 Ba.orD, D Т.ЧО по об'ElCТDS: 3000 • 0,0 3000,0 3000,0 . . 0,0 1500,0 1500,0 . Поповн~нНR cтaтyrнoгo фоНА)' "Служба ЗВМОВНІIICD" 1500 

ПоповнеННІ CТВ1Y1'll0ГO фоНА)' кп 
150~ 

0,0 1500,0 1500,0 - "ІіроваРIm:nnос:нс:ргомсрс:жа" 
~1~ 29,0 103237,6 16512,0 
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ПеDCШЇX дерxallJlDIX та perioJIIuJыDIxorpaм ПО мiC'I'Y Б~ОВQИ ва 2009 ~iк 

КФК квк 

• 00& 

250404 

.091109 

110100 

110101 

.091102 

.091102 

.ruaa rana8HDrD ра:шОpul'llІІІІ 
хашті. 

8111С11111С11 .... 1а.ICllТ РадІІ • 

Ьnai 81uumal 

І • 

Проrpar.lа 81д311аЧClІU дcpIIUIПIХ ... 
npoфссіRlІ1ІХ СВІТ, ю.1DCnIПIХ дат, 

:saoxa"CIIU :III:w:nynt перед 11XJ....,.0I0 
• M.lipaaapllll.1007-1009pp. 

• Проrpaма 3116апсчсml8liроааРCloкоі 
ФШDII&:Оаа nunpl ..... I1XJMIICLICIIX ОРПІНbaw1.ln'Cpllllа аіІlІ1І і праці ... 
opr8IlbaцiR ШаIШUU. І 8CТCpIU1i. 36раПШІХ см 

ТCnС&."ClIU І putОМОIШClIU 

Пeploдll .. 1І1 ,IUIDIIII8 (ra:нml ... 
8УР118ІІ") 

Проrpaмll І 3IDCDJUI цcmpl. 

Проrpама дlanlollom ... фіll8ll&:О8Оі 
nUnpllМlflllipoaapCloxai peдlllClU1 
міClolфllltОIlНОrD paдlОМОIШСНI18 

Пporpaма AWu.llocn. фl1l8ll&:О80і nUnpllMlCI1 
... llІфоpмJIIIIIll18 rpoMIIдCIoICDC'd щодо 
дtм ... ocIi OPl'llli ... Icцcaoro 
CllМ08р11Цу11111IU .. ера КoмylllllllollC 
пlдnp"ОІc:rвo IiроaapCloхаї міClolCOі ради 
"Тcnec:ryдla"НDIIIС .. Істо" 

Пporpaмa дlanLllom ... фінаlll:овоі 
nUnpblO1 рсдІІІСЦir I'IDImI "lipo8apcwca 
Пlll~а" 

&:О1U1Ш1о1І1ІХ c:np6 .ма ctм'i, ДtТCR МІСІоICIt nporpaмa nUnpllMlO1 сІм"і ІІа період 
... мonoдt A01010~ 
Проrpaмll13lUCOДl1 цanpla 

&:01U1lll101I11X c:np6 .ма clм'r, дітсІ MICIoICIt проrpaм. nUnpa1МlO1 МОІІоді ІІа 2008-
..... ОІІоді 2010JQICII 

.D20 Ynp8anlll1l8 aaalnl . 
240'00 
250404 

240900 

240900 • . 

Цlпlo081 фаlUU" )'I1Iapclll 0PI'IIIDМII 
MICQC80ro CllМOВpцyDD1l1181 
MICЦCВIIMII Dpl'lllaмll 811!фllDDчоі Проrpaма "ОCWlpo_llc:n." 
IlllIUUI 

1IIIII181U111Т101 

Da.ara Па ~aмl -'-
IЦUlIo081 CPOIUUI, )'І1ІОРСІІІ OPI'IIIDМII IМIСІоІСа проrpaма "ДОШICUlIоІIОI осаІ,. ІІа 
Mlcцcвoro CllМOaJЦ.ЦYIIIlIl18 І 2008-2010 ~101 • 
Цlпlo08і фоlUU" )'І8орс1lі. OPl'lllaмll МIСІоІСІІ проrpaм. "Зll'lUllоllа cepeдl18 осаі ... " 
MfCЦCВDro CllМaвJЦ.ЦY1111I1181 l�a2ool-2010J!CllC!I. 

• раа .. 

IIІІІІМСnyII8ІП18 

'5'.7 '5'.7 · 

38,2 38,2 

30 30 

200 200 

300 300 

340 340 

43.5 

8 8 
1&0 
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. 
18 

160 

178 
160 11 _. 

301 301 

50 50 
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І 
Інш' .'UIII1'IIIr .,. IIXDDOIІУ :lllDD08" 

Іrrшf .'UIII1'III' па aшfanI,m,П 
3IIXIrc:r НІІССІІСН118 

ПInw1r. що "aДAIOnC8 "ІІССІІCUIIIO • 
(крім Beтepaнl. ВВВ і npaцi. 
.іІCltlCDТ Clp6и. opnuda 
.иyrphaкbt сарв ,. rpoМ8lUU'. аlli 
пoc:lplDtдllllИ .ивcntAoк 
ЧОpllа6мw:.ICDЇ lCIII1IC'IJIOФи> ІІа 
DIIIII11Y 1�C�mlD8D-JCDМYIIIІІІІоНІIХ 
ПOCllYl' І ПIИФOAUDrD ruy 

Цim.aBi фоRдU. yrвopcнi opnu'lМII 
.. Icцcaoro CDlD8p1ЩY811111U1l 
місцевІ"'" ОрІ1ІІІ1ІМІІ ВИlCDнu"оі 
UUSI 

Ba.ara па ПОО"'8111 

, --
.. 

МJ&:Io .. npal1JllМа coцWn.нoro 311XJ'C1)' 

neнсіоисріl.llll8llідіl ,. с:оці8ll..,0-
Ilс:ІІКІІЩеІІІlХ ВСРСПІ НІІССІІСНна "а1006-

1009 раки 

Праrpaмa по вlдшхоцуваІnuo •• nparr ,. 
КoмnI:l.саціІ\IІІВllnum ІІа • 6с:11саurroВИIІ nepnc3lllu .. 6а 06МеаеІ'. 
nia..,.11І ароіц. uroмo6"UI.НІІм пЬп.ro.1ІК areroplR ІІDCCIIСН'" мо &роваРIІ 
'rpDНcnopraм OкpeмllM ІСІІІ'СІ'ОРЬІМ пшаа~1D1М uтoмо6"UI.,IІ.М траІ,cnоptOм 
I'ODMIUUIII :ІІІІ1І&1101'0 ICOOIICI'Y8DIIM 

ПРОI1lDМП пUrrpимICll nUmpIll:M&m18 "Цe.np 
СОЦЇ8ll"'D-'Ip)'АО80і. профссіRиоі,. MCAНJCDo 

• coцlanw.oi pca6blhaцIТ і •• I8llідіа. дhd
ы8llllді.. ,. MOnDдНК IlІl8ІІiдlв" 

• &pall8pClolIDl'D MI&:IoICDI'D ТОВВРИ&m18 Ь.l8llіаів 
,yp!DКClu .... OnOPИD-РУХОВОro II1Dpany 

ll1шlв.u.nol ·ПOВnICllll8" 

Праrpaмa пUnpнr.ua, &раaapc:wші 

мlс.кpaRDlIИОЇ DpraнЬаціі-ТО8DрlІ&mI8 

Ilаl .'IДImCI' ЧСР80НОI'D Xpcc:na Ухра1'IІІ' 

• 
30 ~-~ _________ ~ ___ ~3:0 ___ ~ 

\ 

350 350 

374 374 

13122 13~22 

754 13122 13876 

4S0 4S0 

40 40 

40 40 
.060 BlIUIln у cnоа.аа сІм'І,. ммцl 350 350 

Coцl8ll.III праrpaми І :IIIXQAtI Мlс.а праrpaмa nlJnpllМКII СІМ" ІІа псріаа 
ACPllllllIІІIК ODI'IIIlla у СIIDIIIIIIX сІм' АО 2010 РОIC)' l' 15 

Зaxcwl по pcanbaцli раіО1l8ll.1ІІ1К МIСІоІС8 nparpaмa BIдnD'llIIlIC)''' • 
праrpaм вlдnaЧIІIІIC)''' DЦopD8II1:I1I .. дlтeI ІІа псріаа 2008-1012 
DUDD08IICIII .. A1ТCn рахів 177 r==z====~~~------------tмИkIС~И8~~Ш;~'~~СО~цІ~8ІІ;'.~IІ;ОI'D~3IIXJ;;.~~~дdlтe~Rd_~~·~'~~ _________ ~. ________________________ ~ _________ -t ___ JI~77~~!--J. 
• cllplт,..aIтeR. ахі :llUlIІШ.UlIІС8 6а 
lишl.'lдImCIlllасоцlаа"IIІR &an.xlac.1COJ'D пlayDlllll"lІа1009-1012 
~3IIXJ=='=~~'=I~===I:І="="~ ____________ ~.lро~'ID~I ______ ~ _________________________ ·-l~1~0~~dl~L-_________ .-_____________________ -1 ___________ 1-~1~05!.~I __ J. 
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І І 
• 11111І' 8IUIII1XII ". CDUlIllllolII.1I Ml_nparpparD:I n'I1'DI'. palicm. :І 

aCillllРО.81.DIO NDIIQIUIIO ••• 2006-2012 рр. 
.0!Ю412 2IIXIn:Т в_'" 
-. .. . .оа· CIIJ'8dja у ",р.а .. afreJI .. 

.090802 

100203 
150101 

.170703 

240900 

150101 

240601 

.080 

110103 

130102 

150101 

IJtшl nporpaмll COЦЇIIIW'OI'D 
3ІХІ'С'ІУ ВCn08 •• ОІІiпtіх 
Ynpaaпoll'. ~Л08О- . 
КО.IYlіал.IІОro roCn~Р_CПl8 

BЦДImCII на nP08сдс:нна робіт 
1ІО8'1І3ІІІІ1Х Ь буді8.1IIЦDOм. 

ПРОI1J8М& :IIIIIo6il'llНlUl ДlmI'IlА 
6c::mplnyn ... ocтll 61:1д01'JlUl10cтllla 2005-
2010~КlI 

pcIID.npyxцiaa. pcмomoM'1'8 МїClo .. nporpaмa УІР ...... І ... '1'8 ро3ІІ'ІТХУ 
...... uтaмоб"ШLnИX JUJPtr , обacri8 "1T.��08O-lСОмунa.n.IІ~1'D 

Ціп .. 8t фо'lдІl. ynopcni opnIНDМII rocnодарстаа 
MtCЦC8D1'D с:ама8р1ЩУ811Н118 t 
міСЦС811М1І opnII.амИ 81111Dиuчоі 
IUlIUUI 
BCltDro по npOl1l8MI 

Oxapot.a'1'8 paцlot.a.nLIIC 
8ИtcDDUcratl'" ~'IX DCCYDCla 

110 Вlмl.n IСУл.~.і 

150 

1'1 

Фl.nаРМotlіі.мy.sИЧIІI ICOIIlllm.811 t 
81'CUl6.n1 '1'8 IlІlІІі МІІС'І'СЦІоId 
3ІІІШ1UUI '1'8 :ІІІХ&ШІ' 
Вlмl.n :І фыlllотT КУЛ.'lJРIІ 'ІІІ 

• CnОР1У 

ПРО8СДСIIІ .. '''''1811'''0-
11PCI1Y8D11L.1I1X .plD І :lМDnII .. 
Вlмl.n ICDпtraл.1І0ro 
&)'.IDIІІIIСПІ8 ПРО.РCltкоТ 
мlCltICOТ р"" 

КanI11lll ... 1 аxnаClIІ .. 

Проrpaма проDСДСІІІ"IС)'.ІІLtypllо-МDC08.1Х 
:llllUUd8 М. !ipo8DP" 

Проrpaма pD3D'111C)' фЬИЧllоі IС)'.ІІLtypИ І 
~ ІІа 2007 - 2011_РОХIІ 8 ••• !іроЬар •• 

:10 

2 
40 .. 
40 

4481 
4482 

t----1. 

4482 

331.5 

331,5 

250 

2&0 

о 

Проf1ШМа ncpCnCКn'8"01'D PCn8'ПХУ 
тcn.nопocm'l"'''' міста 'ІІІ 
8npo81W1CC11118 Сllсрl'D36срlnuoч.1Х 
'n:XI'ОІІопП по кп , 
"!iP08ap.IТCI1.IIOCllcpra •• cpcara" ІІа 2009 
Ірlх 

Проrpв18 ОХОРО'ІІІ HD8IC011I1I11I1 .. 1'D 
IDPllpoдI.ora с:срсАОDIІЩD 

Проrpaм8 по 6)'.18 •• 1111І8)' '1'8 
pclIDllc:rp)'ICQii І'''СІ'СРНІІХ МСрс:8С ІІа 
2008-2009 РОКІ' • 
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13474 

628 

2446 

10145 
13219 

200 

55 
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О 

14'27 
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14'17' 
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.,ICllC8lIlll" opnulllNlt "'''''''''IOf np.m •• _n .. ".200~ ра ... , 
240!Ю0 lIIIIUIIf . 323 323· 

-
Вa.1II'D nо npDrp8M' . , 

3351 3351 

JSOJOJ Юш_fpur .... 81C/1UC1f'" . • 9391.% 9397.% , , 
Цbu.oai ФОНДІr.YDDJ8і Opr1U11IМU SY"JlJlqnaтapaDH~ . 
мlcцeJlarD ClW08J18дY181la. мaric:tp8llloНnX 8)'J11Щ1о 

мlсцсаllМП ОРI1llllWll 81111ОиulfDi 3IU1UIIoHOMicloacoro nplана'lCИlUlllа 2001 
240900 8IIIUUI 2009 pcJlСІl 1920,0 1920 

Ва.а ... ао apal1Iaмl 11317.2 11317.2 

. . . Міс ... nporpaма по буді8НИЦТВУ та 
рСкоНСІрУХЦІЇ 3III"IU1WIOOCIimix та 

. 
аошкШWll1Х 38JC/111дї8 ІІІІ2008 - 2009 

150101 КanmшLні aaucнa іРОЮI 70,4 70.4 
12.1 Фt .. а .. саа. yapauhll18 . 100 . О О 100 

Су6аснціа 3 MiCl&C8OrD &1OJDItCI)' Пporpaмa npoфimumucи SIIO'UIIIIIOCti. 
асрааішму 6аОДаІУ на aU1COНlla .,""CНU apo8DDopuIC)', охОроИD пра і 

, 
250344 

ПpDl1J8М COI&ЇIWoROoClDllDМi'IDRI'D сво6од rpoМIІ,ДШ У м.lipoupll на 2007-2009 
та kYJlIо~иаro PCn81111С)' pcrianlв 11ХПСІІ 100 r\ 100 
1Іа.о ... ?1IJИ.1 І 42407,0 50374,2 

~~~pa~~ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 

ФПlAНСОВЕ YlIPАВJПIIНЯ 
.. 07400, м.Бровври, вуn. Гвrврінв.IS. Тел. N! S-03-98 
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[ Вихонуючому обов'JlЗКИ] 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожхо І.В. 

Подання. 

Врошу Вашого дозволу винести на розгJUlД сесіі Броварської міської ради, 
JIКa відбудеться 25.06.2009 року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітщу Броварської міської ради: о 

- Про виесеННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 13.01.2909 
року Н!! 1003-53-05 «Про бюджет міста ва 2009 рш) та додатків 2,3.;. 

Начальник 
ф~ансового упрaвniннJI с.п.Коврига 
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