
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА І<ИІ"ВСЬК І 
О ОБЛАСТІ 

РІШЕНня 

г Про виесеНIIJJ зміи до рішеННJI І 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року Н!! 1003-53-05 

«Про бlоджет міста на 2009 рію) та додатків 2,3,5.6. 

РОЗГJJJlВYвши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в 
УЕраїні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу Украіни, та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціальн~кономічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

l.ввести наступні зміни до рішення міської ради від 13.01.2009 року 
1& 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 
1& 1069-59-05; від 16.04.2009 Н!! 1099-61-05; від 28.05.2009 Н!! 1038-63-05; від 
15.06.2009 Н!! 1164-64-05; від 30.07.2009 Н!! 1198-67-05) : 
1.1. В пункті 8 цифру «50 374,2» замінити на ~ф~у «5~ 352,2».. 13.01.2009 
2. Додатки 2,3,5,6 до рішеНВJI Броварсько! м!сько! ради ВІД .оо 
к! 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рію) зі змінами викласти в НОВІИ 
)ІеДаКЦії (додаються). .. 
]:Фівансовому управліншо Брова~ськоі місько! ради проводити 
фіванСУВВННJI видатків, згідно з даним РlшеННJIМ: 
4. Це рішеВНJI набирає чинності з дати його прИИНJlТТЯ. 

~lIJtоllyюЧИЙ обов'язки 
СЬКОro ГОлови - секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: . /J.. --л начальник фінансового управmННJI __ ~_~J.,.а-~------ С.П.КОВРIIІ'а 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови В.В.Руденко 

- виконуюча обов' ЯЗКИ 
начальника юридичвоt:'о відділу -
головний спеціаліст юридичного відділу~~-=-----:'-F __ А.В. Баба-Мірзоєва 

- виконуюча обов' ЯЗКИ 
начальника упрaвлiнвJI економіки -
заступник начальника 

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

- голова комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін 

СОО501 

є~ /' Т.Г.ПоJIiщyк 

і/ l1iut/' / Л.М.Шипо 
( 7 

А.В.Бутса 
-----~~~---



БРОВАРСЬІ(А МІСЬІ(А РАДА .. 
О IсиIвсы�оіi ОБЛАСТІ 
ИКОНАВЧИЙ ІСОМІТЕТ 

. ПРОПОЗИЦІЇ 
ДО РІUІСІІІІЯ Броварської ".Їськ .. . 

N 01 раДІ. вІД 27 08 2009 
« ро ВllесеllНЯ змін до ріш •• року 

Броварс ... СІІІІЯ 
ЬКО' МІСЬКОЇ ради від 13.01.2009 ок 

Н!! 1003-53-05 «Про БJOджет міста ІІа 2009 . Р ~. 
Відповідно до ЗаКОllів УкраїJJИ «Про Держ PIK~ тба додатКІВ 2,3,5,6». 

. авнии lоджет Укра" '009 
Pik1), «Про МІсцеве самоврядуваllllЯ в Україні» ч 5 • ІНИ на -

У .. , астини стаn, 23 стаnі 78 
БlоджетноГО кодексу краши, РОЗГЛЯIlУВШИ пропози '" б ' 
ВІІКОНКОМ Броварської міської радИ ЦІІ 10джеТffИХ установ, 

1. В межах 

перерозподіл: 

ПРОПОJfУС: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

загал ЬJl ого оБСЯI)' бlOджеТJlИХ призначеflЬ здійснити 

1.1. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради зменшити 
ВllДатки по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах молоді» на суму 12,5 тис.грн.; 

1.2. Управлінню освіти Броварської міської ради: 
1.2.1. по КФК 070101 «ДошкіЛЬІІі заклади освіти» зб ільшити видатки на 

суму 61,0 ТИС.ГРН.; 
1.2.2. по КФК 070201 «загалыlосвітніі школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми») 
зменшити видатки на суму 39,0 ТИС.грн; 

1.2.3. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки ІІа суму 22,0 
nlc.rpH. 

1.3. Управління праці та соціального захисту населення Бров~рсько~ міської 
PlAи збільшити видатки по КФК 090412 «Інші видатки на СОЦlалЬНllИ захllСТ 

IlactJJeHНJI» на суму 12,5 ТИС.грIl. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ здійснити 

I.В M~~ax загального обсягу бlоджетнИХ ПРИЗllачень 
lleрерозп • • .. 

одlЛ: ства Броварської МІСЬКО! 
1.1. УправліННІО житлово-комунального господар 

Palut: б' пов'язаних із 1 1 pOBeдeHНJI ро Іт 
~ .' .1.по КФК 170703 «Видатки на п иманням автомобільних доріг» 
ЩВflИцтвом реконструКЦЇЄIО, ремонтОМ та утр збільШИВШИ при цьому 

11telll1I ' 24 3 тис·ГРII., n ИТИ капітальні видатки на суму , 
OfoЧflі ВИдатки ені органами місцевого 

h.1.1.2. по КФК 240900 «Цільові фонди, YT~O~aд.l» збільшиТИ поточні 
"QIOBp викопаВЧ01 

JlДУванНJI і місцевими оргаН8М1і 



І. 

811даТКІі ІІа суму 95,0 Тис.грн., 1MellUllfBIII 
opJIoтy іJlШИХ комуналыlхx послуг. lf пр" цьому ВI.даТКII ІІа 

1.1.3. по КФК 180409 «Внески органів міСl 

ФОJlДI. суб'ектів підприсмницько.. ,свого. самовря.дуваllШI устаТУТllі 
І дІЯЛЬНОСТІ ПО КП 

ссБроваритепnоенергомережа» встаНОВИТIІ . 
ПОТОЧJII видаТКlf в сумі І '61 О 

ТIIС.ГРН., змеllШИВШИ при цьому капітальні видатки. - , 

1.2.Відділу капіталыlгоo будівництва Броварськ··· .. 
• • 01 MICLKOI радІ' по КФК 

150101 «КаПІТальНІ вкладеІІІІЯ»: 
l.l.l.здіЙснити персрозподіll БJOДЖСТНИХ призначень по наСТУПIІИМ 

об'сктам: 

- зменши:~ видатк~ ПО .. «Проектуваншо, коригуваннJO робочого проекту та 
реКОНСТРУКЦІІ ВУЛИЦІ раИОlIJlОГО значення (ВУЛ. Олімпійська) в м. Бровар •• 
Київської області» на суму 2461,497 тис.грн.; 

-збільшити видатки по проектуванНlО та будівництву зовнішніх мереж І О кВ 
ДЛЯ електропостачання lV-ro жилового району в М. Бровари Київської обл. (від 
ПС "АпJOмініева", "Металургійна" дО РП (ТП)-5) на суму 2461,497 тис.грн. 

1.3. Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради: 

1.3.1. зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 
,самоврядування» на суму 26,0 тис.грн.; 

1.3.2. встанОВИТИ видатки по КФК 250915 «Фінансування ремонту 
приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських 
(міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), 
районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення 
заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення 
Cllстеми соціальної допомоги»» в сумі 26,0 тис.грн. 

ВИКОНУІОЧИЙ обов'язки 
І.В.Сапожко 

Міського голови - секретар радИ 
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3ІІ PaX)'IIO~ ~Оlllтlо 6IОЛЖn)'j10J ІІСП 

Нава ronОВllОГО РО3110Р'ЛШlка RlIТ"',,)' )' 1009_РОIII 
коштів 

Перenl~ ОО'С"''"1'lо, Пllла Г~II ШІІІ~І 6"'''''-10 11 
J", • I1ППОЛIІТ 

110 pllll'llII. IIIIC"K~II 
IIIа 27.08.1009 J\i !?-6'e~ 

Об'сJn' 

3arnп ... ",n обс:.г 
Відс:оток Вс:ьоro DCLoro 

1аnСРПІСllості nlIЛDткіВШI BllnOT~ln ІІа 
Фіllаllс:\'паlllll б)'ліВlllllmа JancplUClIIlR ІІОТО'ІІІІІП 

ІІа ПО'lаток б)'nіnlllllП'Dа pl~ 
бlОЛЖСТІIОГО об'Сh.-ra ІІа -- P°h.'V Mon~i РОКІІ 

Т"С:,ГРІІ, % ТІІС:·ГРІІ. ТIIС.I11II. - 2 
І 3 .. 5 6 - РL1llIл "'"ІІlllталы�огоo 6УI.іПIIIЩТIID liponapcloItoi 

JIOI IIIСIo"'"ІІі раnll - DCIoOro, D Т.'І. 110 ОО'СIП'DS: 131985.8 31.6 88989.0 1268".0 - Проеh.'1)'DОIШR, КОРlІІуваlll •• робочого npocln)' та 
6уаі81f1ЩТВО anміflістраТІІВflОro б)'ЛIff'КУ J 

D 
6IIaroустрос .. ПРIШСГnОЇ ТСРІІторії та КУnЬТУР"О- 20894.0 51.3 10171.5 1066.6 
811&:1118К080ro КОММСКС), 3 ГnRлацькою 31tn0Ю ІІа 448 

І 

місць по 8УЛ. Гoгnpillll, 18 в ... Бровор" 

ПРОСКТУВОІШR. КОРllfуваlll •• робо'.ого npOCh.'1)' та 
РСКОlfструкцін шатрового пах)' НВЦТМ R м, 650.0 79,1 135.8 104.5 
&роваРIІ 

ПРОСКТУ80IШR. КОРllfуваlfНН робочоro npOCh.'1)' та 
6уаі81f1ЩТ80 кnanОВIfUШ по в)'л, КУТУЗ0ВО В м, 10590.9 57.1 4541.8 494.6 
&роваРІІ 

ПРОСКТУDОІШR та б),ліВIIІІЦТВО громanс:ькоro ТУltnету 494.3 97.5 12.3 6.5 
8 naph.')' "ПРIf03СРllllfi" 

ПРОСКТУВОІІІІR та РСКОIІС'Гр)'кцін п110в1tnыІro 
24.4 17676.4 579.7 басС"IfУ "Купова" по вул. ШСВ'ІСІІКІІ, І О в м. 23371.2 

; 

:-- &роваРIІ 

І ПРОСh.'1)'ВОIІІ.R та реКОlІстр)'кцін мовItnыІro 310.0 58.8 127.6 116.1 -&аССОIfУ "Лідер" в м. Бровар .. 
ПРОСКТУDaIlIlR та РСКОlІструкціа .. огістрltnыlїї 

4231.4 39.7 2553.5 1027.7 
вуnaщі раііОllllОro знаЧСIШR в М. БРОВОРІІ (вул. 

....... BOn'tдI.aIfIlR\ 

ПРОсктуваllllR. коршуваllllR робо'.оro прОСh.-ТУ та 
4021.901 31.9 2737.138 321.603 

J!fKoIfCТPYKuiR В)'Лlщі раПОIll'Оro 3110'IСIIІІН (пуп. 

І"- ~іf4Піnс:ька) в м. БроваРIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

ПроскryВОІІІІR та PCKOIICТPYKuiR 
1634.0 73.2 438.1 83.1 

IlІ)'І'ріщllьокоаpтanыІro 11POЇ3ll)' (пуп. 
~ ~OKIIЇВC:ЬKa) в ... Бровор" КІІЇВСЬКОЇ обn. 

ПJlOcкryВОIШR. КОРIlfУВОIІІIН роБО'IОro ПРОСIС1)' та 
J!fКOIICТPYKuiR могістрonыІїї ВУЛllці 42460.8 24.4 32107.7 5503.3 
~ыIMicьKoro 3110'IСIШИ (в)'л. КІІївська) в М. 
&РОваРII (І етап: від об'іЗДIІОЇ ЛОРОПI ДО pOnOIlY 

~~KII) 
ПJlOch.'1уDaIIllR та PCKOllCТPYKuiJl ДIIТR'IOЇ ШКОЛІІ 79.4 77.8 70.4 D IIIICТeЦ'ra • б б roустросм 377.3 n по вуn. НС3ItnСЖIІОСТI,12- 3 :110 
G Pltлr:Глоі тepllТOpiї та шаТРОВІ І" дахом В ... 

""~II 
64.643 

hpor:any8111111R та буліВIІІЩТВО Гll30провелСlІІ1R 71.6 64.6 

:РIClIІІ парафії св. Апостоло і CBallгcnicтa 10011І10 
227.4 

І' l'Ocnова по вул. ЧСРI'Rхівськоro в ... Бровор" 



1',...---- 2 V 3 
~ ~ . 4 5 6 Ilра&:h"!)'IШIIIIJI та PCKOIICТPYKUII ~Сllоnарчо-

dllflloro DОДОПРОDОll)' ПО пул. КІІІ8ська n М. БроваРl1 5906.0 14.0 5077.4 113.7 

~ ~"!)'ІШІІІІІ. та P~KO~ICТPYK!lia прш.lіЩСIIL 

D 
IЇn&: .. ItO~11I1)' ПІД офІСІІІ ПРІІМІЩСІІІІR ПО пуп. 274-1.0 1.0 2716.9 ГРУUlсос:ькоro n ... &роваРIІ 400.0 

~ 'і1роеh"1)'1Ш1ІІ11 та PCKOIICТPYKlliR баССПIІУ "ВОnllа" " 
м.IiРОIІІІРI' :І облDW1YваlllllМ огорожі. 390.0 36.7 246.9 20.0 

10-" Про&:h"1)'DIІIІIІI та буnіВlllщmо бllга~ОКПllrmIРІІОГО 
J;IIТ.IIOВOГO БУДIІІI"1' 110 вуn. ЧСРIІRХIВСI.кого в раППllі 100.0 0.0 100.0 40.0 ро,\lіОIСIIIII БУДllІІКУ Н!! 19 

І-"'""" ОсуШСIІIІI тcpllтapiї.~ ~ОЛОПіlIВСnСIІ"'1 nOIIIOlIll1C ra 
ТoUJII" ВОД:І тcplrтap" IІІЛТОIInСIІIІХ Жll11101lllХ раПОllів 

11 JCМель cin .. CIIKOГOCIIOnDpCI.Koro IlpIl3I1D'ICIIII. 
ЗЗХЇJJllоіта піОДСIІІI0-311.'ІСіЛIIОЇ 'Іастш", м.БроваРIІ (1- 7102.1 
C1ln .ПРОСК1)'ВDШII та буліВІІІІІІТВО воnовіnвоnу 

47.6 3723.0 10.0 

jJОШОВIІ" та ТDJIIIX вал 110 маСIІВУ ((060ЛОIІІ.,1 R 
м.6роваРIІ ) 

про&:rnyваlllll та 6улівшщтво 30ПllіШllіх мсрсж 10 
кOJUUI cmсrrrpОПОСТВ'lIШIІJl lV-ra ЖllnОВОГО раПОIlУ в 

6480.5 0.0 6480.5 2661.554 М. &роваРIІ КlIЇВСЬКОЇ 06n.(віл ПС "Лnlоміllісва". 

"МmшургіПIID" дА РП (ТП)-5) 

Ynpanllllln ЖІІТЛОВО-КО"ІУІІUЛLІІОГО господарства 11839.1 2.4 21320.1 3828.0 

.'1 BCLOro, в Т.Ч. по об'сктах: 18839.1 25.9 18320.1 828.0 

ПроrpllAlIІ перСПСК11IВIІОГО p0:lBlrткy 

ПМОПОСТІІЧDІІШІ міств та впровапжСllІІ1 16837.9 0.0 16837.9 200.0 
СIІІ:рroзбсріГDIО'IІІХ теХllоnогіП па КП 

"&РОВllРIIТСПnОСllергомереЖD" ІІа 2009 рік 
6удіВІІІІЦТВО Alагістрanьного волопровоnу по ВУЛ. 
СтаротроіЦЬh"D 2001.2 25.9 1482.2 628.0 

~ BCLOro, D Т.Ч. 110 об'сктuх: 3000 0.0 3000.0 3000.0 

1500 
0.0 1500.0 1500.0 ПОПОВІІС:ІІІІІ стаТУТІІОГО ФОIIЛУ "Служба 3BMOBllllh"D" 

ПОПОВІІСІІІІІ статутного ФОНДУ кп 
1500 

0.0 1500.0 1500.0 ..... "6роваРllТСпnоснергомережв" 
РАЗОМ 153824.9 28.3 110309.1 16512.0 
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'" О...;.. ;,.. ~ 
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- псоепіКАІаО_"11К та регіоlfQлыffкK ПDоrp_r по АІіСТУ SnooaD.f.,a 2009 пік , 
Iк.К 7 І Iuи_ lYNrOlI'IORJ рranOРIСЛІІІІIІІІ І 

3araпL",rn ",о.с.а СІІСІIIIlllЬ""П 1Ьо'1ІІ nIDO" КВК ІСО",ті. 

f 1 rrllll)lІшуааlfl ••• IРОI1ПWIІ C)'~'11 rrllllr.,сrrУRIІШ'. ",,0",11)11І сУ:.'1І 
.006 ВІ IlRI"коаl alicr.~"Dr ааа" 959.7 959.7 

Програ.\lа 8WIlI1ЧClШ • .дСРЖIUIІІІIХ та 

ІІІ ші 81uum.11 
rrрафссіR ••• 1Х С8П, lОьinсRшlХ JUIТ. 
ЗDОХОЧСІІІІ. ЗI1 заслуп. '1Срс.д громадо.о 

250404 ".6008llаlІlІl1 2007-200900. 38.2 38.2 

Фі 
• П рогра.\l8 Зl1бс:IПСЧСШ'. liроварсьхої 

•• DI.СО88 nunplwкa rpoIIllIllCIoK'IX о 
рrullіЗ8IUІ ПС:ТСРDl.іь піАlІ1І і праці та 

.091209 
ор l'DI.i3l1l1iR illвanїдi8 і Dm:PDlli8 З 

бооR'IШС ClIJI 30 30 
Проrpuма ліЦlolІОcri та фіrrD"СОIlOЇ 

ПЇЛ11J'I~'IСІ' Бропарської рc:nаlCllіі 
"іСlокnaRо.шо."О pМiO~'OnnClfI'. 100 200 
npof1'll)lI1 ліЦLIІОcri, ФіrrDl.СОІОЇ ПЇ.дТр''''КIl 

Тcnс6l1"сшra і радіО.'ОIJlCl'IІа та іrrформуваш •• rpo •• aдcIoKocтi що.до 
ЛWLl.ОСТЇ oprar.ia а,ісцсвоr-o 
самоарuуы1 ••• "сра KO\lYllanLllc 
'IWIPIIOICТВO IiроварсІоКОЇ :'ІІС"КО; PIUtll 

110100 "Тc:nсстулі."IIВUIС аlіс:то" ЗАО ЗІІІ) 

II&:ріол",,"і DIUUllIII. (ruenl та npOrpll)18 ліМLllос:ті та фіlllIl/СО80Ї 
IlїлтрlІМlС1І pcдDkllii ntlСТІ' "Ііроьарс:Іока 

110101 
ЖУРІІDIIІІ) 

111111011 .. \18" 340 З"(J 
npOrplWlI і 311ХОЛIІ ЦClrrpi. 
colliDIILIII'" cny.ас6 ма сім'І, лmR МІська "POrpl1a18 IIUnpIlr.IKII сі"I'1 ІІІ псріQД 

.091101 та MOnQДi AD1010nokY 43." "З.5 
nporp.,.1II і :ШХQДІІ ucanpi8 
COWam.III'" cnyжG AIUI сІм'І, АітсВ Міська Ilparp.,.18 IIUnpIlMKII r.IOnQДЇ 1182008-

.09\101 та.IОЛолі 1010 ааш. 8 І .010 Упр.мlllllП OIL:Dm. 138 88.& 1011 
ЦіnЬОІI фО11A11, ymopClli oРnU • .,.1ІІ 
a.IC:&JCaor-o ClWollplU1yaa.lII. і 
а.IClIСВ'''1ІІ 0Р"".,.ІІІ bllКOlll1ll'lol IlpOI-ра\l1l "О6АаРОвlllllс:т .... 

240900 ММІІ 

18 150404 111І111 аluumщ 
IЗ8 

ВСІоа,.. па nparpa"ll 138 18 IS6 11 ~LOB' фОlWl, )'11IOpCI11 Оpnll'l' ІІІ [МicLкa Ilpotpll)llI • ДО'lllсі.1101'01 DCPI1U 110 
2409 ОО MlcllC801'D СІІАIОnРІІАУааІ"" І 2008-201 О РОКІ' 

301 301 ЦinLOall~O'IAII, утваРСІ.і opnall~' .. MicLIID IIpOrp""D "]ara.'LIIII С&:рС'Л"І ocaina" 
2409 оо MlcЦCllOI'D свмоаРIUlYUll1І1І1 і 1 •• 2008-201 О РОКlI. 

S65 565 
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140900 
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150404 

150404 

.091107 

.091108 

.09Q.I11 

Illiл .. п., ща lllUIIUon.ca ""ccnс:",по 
(1Ср;.1 вc:тcp8fl;a ввв і ІIJШIU, 
аіilCIJШf слу.«611, орnu.і. 

Dll)'!1JіШllіх ClIра8 та rpo.'\IPI', акі 
IIOc:тpa;кдIUU' Illacnї40К 
ЧОРll06IШЬСЬJCOЇ D11IСТРОфl') 1111 

ОIUlll1)' ""rтЛОIO-JCOМУIIМIоIIIIХ 

IIОCnYГ і ПРIIРСШIІOn ra:tY 

ЦinhOBi фОIШll, утворені ОРnUllW1t 

lI.iCnCBOro СІ.\lОlРIUlYIllUII .. і 
"lісцсВl"UI орnmDШ ВIIИОIID8ЧОЇ 

'""\1\1\ 

ВСIоО" по npom_MI 

КО"'''Cllса1ІіІllі DllMmll'B 

"ідІоТОВIІІ "РОЇ3А 1ІІІ'П».06inL""А' 
111I11IС"ОSnO" oкpctoSl'" кaтerapio. 
,f1IOМlUWI 

1111І11 "Іwrnuс 

IIIIui Uluumcll 

MlcL .. l1l1porp_ID соціanЬІIО" :la.~IIC1Y 
fJCIcclo.rcpill, іІІвмілі" та сацIМІоIІО

IIC:la.~IIIUC"'1X верета I'DCCJICIII" ІІа 2006-
2009 РОК .. 

nporpaмD 110 ІІІЛІІІКОЛУDІІІІІІІО 81страт за 

6c3KOlllТOallC IIСреRC:IСIШІ 6с3 обr.sС"&с:IІL 

nіпы"оІ'" КI1TcropiR IIDc:e.nClIlII ІІІ. БроаDР" 
msc:aжIlРСLlСlltol IІІІ1'DlllобіЛLШIІІІ 111I11ССПОРТОАI 

3aratUoII01"O ICOnlIC'l)'8D111'. 

ПРОГР_'" Iliтpll"llCIl IlіДllРІІОІстаа "ЦС:IJТР 
COI��M�oI�O-111УАоаоі, IlpocJм:cIRlloi та ІІІСЛІІКО

COIUMhlloi рс:абіпmщіі illlW\iдin, дїтсА
іlllШJJідіа та .IOnOnll~ illaaniдih" 

&POaapchКOI"O I�lich .. -оfO 1аааР"C11lа і"амідіа 
:І урОЖС"'11ІМ OIIOP"o-руХОаоfO DIIDp!L1'Y 
"l1panlc,,"." 
ПРОГРlWlllliJJтpllАIІСІІ &РОIlllРСІоIСОІ 
АІІСІо .. ,.Ro,,"оі ОРПIll1311I11Ї-101lllp1ll:Тua 

ЧСРUOІІOl"O Xpccra YlCpllillll 

.060 Віадbl у спр.в •• СI .. '1 ...... оnааl 
СОIІіan'.І\ IlporpDll' і :JAXQJU' МісІоICD IIpOI'PJL'IB "ЇJnPIWICII сі,,', ІІВ lІ&:ріол 
AcmкIIII""" DJmIIlla у СIlРIUIIIX сі •• 'і АО 10' О POIC)' 

3ВХOJlІІ ПО pcani:laцli реМ"М""'1Х MlcIoКD IIpOI'J'lDlB .'ІО'ІІІІІІС)' та 
'lpDtplL\l .UШОЧ'ІІІІС)' ТD OJAopaМCllIII ",ітсl\ IІl1l1срlол 2001-2011 
QJ40PDВnCIIIII nitcR РОltів 

1111І1' DlIЛUТlCІІ 1111 cOltlanldllln 

38Х11СТ IIIICCJICIIII. 

Місьа Ilporpa\lB COIWLlCOro :І8.'\11CJ')' лin:n

ClІРЇТ 111 лin:n, ."і 311l111U1IIЛІІС. 6С':1 
6aтL1ciВCLltoro IIIКnYUlllIIII 111І 2009-2012 
Ірою. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА київської ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
07400. м.БроваРIt RV Г . . . л. агарша.1 5. т &:11. Н!! 5.03.98 

[ Виконуючому обов'язки] 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської радИ, 
Іка відбудеться 27.08.2009 року, проекти рішеШt. за пропозицією виконавчого 
ком}тету Броварської міської ради: 
V Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 
\, року Н!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рік)) та додатків 2,3.; 

J Про затвердження звіту про виконання бюджету М. Бровари за І півріччя 2009 року. 

Начальник 
фінансового управління С.П.Коврига 
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