
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИ" 
Івськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г Про Вllесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року 

N!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рік» 
та додатків 1,2,3,6 . 

. 
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської рад .. , 

відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу Украіни, на виконання 
розпорядження виконавчого комітету Броварської міської ради від 

04.09.2009.N!! 196, та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бlоджету, фінансів та цін, 

міська рада 
вирішила: 

·І.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 13.01.2009 року 
N! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 26.02.2009 Н!! 1058-56-05; від 26.03.2009 
N! 1069-59-05; від 16.04.2009 Н!! 1099-61-05; від 28.05.2009 ~!! 1038-6~-05; 
від 25.06.2009 N!! 1164-64-05; від 30.07.2009 Н!! 1198-67-05; ВІД 27.08._009 
N! 1225-68-05) : . 
1 1 . 1 Ф 233 290596» замінити на цифру «235780,506», 
1'2' в ПУНКТ~ 1 Ц2И рфу « <70 63З О» замінити на цифру «73 122,91»; 

. " В ПУНКТІ • ЦИ ру', ф " 40301»' 
1.3. в пункті 1.2.1. цифру «19 913,1» зам~нити на цифру «;38088 128»' 
1.4. в пункті 2. цифру «235 43 1,096» З~ІНИТИ на Цф ру ;3290032». ' 
1.5.8 пункті 2.2. цифру «70 633,0» замІНити на ци p~o <;'94» ' 
1.6.8 пункті 8 цифру «50 352,2» замінитИ на ЦИ~Р~і:~КОЇ -р~и' від 13.01.2009 
2 дІ? 3 6 . шення БроваРСЬКОI '" . одатки ,-" до РІ. 2009 ію> зі змінами викласти в НОВІИ 
N!! 1003-53-05 «Про бюджет МІСта на р 
редакції (додаються). оо міської ради ПРОВОДІІТИ 
З.Фінансовому управлінн1О БРО8а~СЬКОl 
фінансування видатків, згідно з .даним РlШ ГQ ~O~JlJ • 
4. Це рішення набирає чиннОСТІ з дат *" .,. о r (J' ~ 

IIJ" r;l ~ф 
q~ [P~ ~ І 

ВИkОНУІОЧИЙ обов'язки as $ t" • 
м' ади Oo-:J, lСЬкоro голови - секретар Р ~ 

~9 .. 

м. Бровари 
i:~. 09, 09 
Н! 5!!/,roбp.{)f 

О/ІІІ 

І.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: О. 4~~ СПК МІННЯ ~~L о о оврига 
наЧDJIьнJtК фінансового упра -----~-j,-.,;----

ПОГОД>ІСЕНО: 

_ заступник MichKOro голови 
В.О. Андрєєв 

_ начальник JОРИДИЧНОГО відділу I.Г.Лавер 

- ВІfКОНУlоча 060В' язки 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

__ --j~~=----- Т.Г.Поліщух 

- ВИКОНУlоча 060В' язки 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст загального відділу J ~ І Л.М.!llнJJо 

- голова комісії з питань соціально
економіЧН~ГОо та .культурного розвитку, 
610джету ,фІнаНСІВ та цін Б ----4Н1f1.J.J---- А.В. уЛІ(8 
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БРОВАРСЬКА МІСЬІ(А РА rr А .. 

~ КИlвськоl ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

. ПРОПОЗИЦІІ 
ДО РІWСІІІІП Броварськ оо о .. 

01 J\IICLKOI раДІ. від 17.09.2009 О 
«ПР~оВI~есення зміfl ДО рішеНIІЯ р ку 

БроварськО1 МІСЬКОЇ ради від І З.О 1.2009 
N!! 1003-53-05 «Про бtоджет міста 200' року . 

Відповідно до Законів України «П о на е ж: PIK~ та додаТКІВ 1,2,З,6». 
рік), «Про місцеве самоврядування : y~p ~ . внии бlОДЖет України на 2009 

аlll1», частини 5 статті"З статті 78 
Бlоджетного кодексу України, розглянувши n опози .н б . -, 
ВJlКОНКОМ Броварської міської ради р ЦІІ 10ДЖeтtrих YCTaIIOB, 

1. В межах 

перерозподіл: 

IlpOnOIIYC: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

загального обсягу бlоджетних призначень здійснити 

1.1. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 
«Органи місцевого самоврядування» на суму 8З,3 тис.грн. 

1.2. УправліннlО освіти Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 41,7 тис.грн., З них: 
. 1.2.1.по КФК 070101 «Дошкільні заклади освітИ) збільшити видатки на суму 

40,4 тис.грн.; 
1.2.2. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми») 
збільшити видатки на суму 20,0 ТИС·ГРН.; 

1.2.З. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» збільшити видатки на оплату енергоносіїв на суму 2,0 
ТИС.грн., зменшивши при цьому поточні видатки; 

1.2.4. по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи У сфері народної 
освіти» зменшити видатки на суму 6,0 тис.грн.; 

1.2.5. по КФК 070804 «централізована бухгалтерїJI» зменшитИ видатки на 

суму 84,6 тис.грн.; б 
1.2.6. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна ро ота 

ДІОсш» збільшити видатки на суму 73,6 тис.грн.; 
1.2.7. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 

Видатки на суму 1,7 тис.грн.; н • оі ради збільшити видатки на 
I.З.Службі у справах дітей БроваРСЬКОI МІСЬК 

заranьну суму 14,7 тис.грн., з НИХ: . евоГО самоврядування» на суму 4,7 
I.З.1.по КФК 010116 «Органи мІсц 

ТИс ГРН' . ., .» на суму 10,0 тис.грн. 
I.З.2. по КФК 091106 «ІНШІ видатКИ господарства Броварської міської 
1.4. ,!правлінНJI житлово-комун~~~~Г~органи місцевого самоврядуванНJI) 

Ради зБІЛЬШИТИ видатки по КФК О 
ІІа СУМУ 5,1 тис.грн. 



-
1.5. Відділу кулЬ1УРIІ Броварської міської радll збіЛЬШllТl1 Вllдатки ІІа 

суму 6,0 ТИС.грН., 3 них : 
1.5.1. ~o КФК 11 0103 «Філармонії, МузІІчні колеКТllВl1 і ансамблі та інші 

MllcтeЦ~Kl заклади та заходи)) зменшити Вltдатки на суму 22,8 тис.грн.; 
1.5.-. по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядування)) збільшити 

ВllДатки на суму 22,8 тис.грн.; 
1.5.3.по КФК 110205 «Школи естетичного ВlІховання дітей)) збіЛЬШIІТИ 

DllДатки на суму 6,0 ТИС.ГРН. 
1.6. Відділу фізичної КУЛЬ1)'ри і спорту Броварської міської ради збільшити 

видатки на оплату праці по КФК 130113 «Централізована бухгалтерія)) на суму 
5,9 тис.грн., за рахунок зменшення поточних видатків. 

1.7. УправлінНlО містобудування та архітектури Броварської міськоі ради 
збільшити видатки по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядуваНIІЯ») на 
суму 4,0 тис.грн. 

1.8. Фінансовому управліннlО Броварської міської ради збільшити видаТКIІ 
по КФК «Органи місцевого самоврядування» на суму 7,8 тис.грн. 

1.9. УправліНН10 комунальної власності Броварської міської ради збіЛЬШIІТИ 
видатки по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядуваШIЯ» на суму 4,0 
тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину спеціального фонду бlОДЖету міста по КФК 
41036600 «Субвенція з державного бlодже1)' місцевим бlOДЖ~ам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енерпlO, послуги з 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися,. тра~сп~ртувалися T~ 
постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з неВІДПО~ІДН1СТ10 фактично І 
вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та ВОДОВІДведення т.врифам, 

органами державної влади чи органами МІсцевого 
що затверджувалися 

самоврядування» на суму 2 489,910 тис грн. 

ВИДАТКИ 

. ьного фонду бlОДЖету міста на 1 Збільшити видаткову частину спеЦ1ал . б . . ахунок залиШКІВ 10ДЖетних КОШТІв 
загальну суму 2657032 тис.грн., в т.ч. за р . 

, 167 І?? тис.грн., З них. 
станом на 01.01.09 року - на суму '--го господарства Броварської міськоі 

1.1. Управлінню житлово-комунально 
ради на суму 2 514,232 тис.грн.: боргованості минулих років з різниці в 

1.1.1.по КФК 10060 1 «~огаwення за водопостачання та водовідведення, що 
тарифах на теплову енеРГІЮ, послуги з 'язку з невідповідніСТ10 фактичної 

а виникла У зв . Ф Постачanися населеННIО, як остачання та ВОДОВІДведення тари ам, 
вартості теплової енергії, послуг з водоп ї впади чи органами місцевого 
що затверджувалися органами державн~ 

2 489 91 О тис.грн., ДКИХ 
самоврядування» на суму' раціональне використання приро 

1.1.2. по КФК 240601 «охорона та 
ресурсів)) на суму 24,322 тис.грн. 



J 

1.2. УправліШllО праці та соціanы�ого захllСТУ населеНШI 
BcтaJlOBIi~1i видатки ~o K~K .180409 «ВllеСКIІ органів місцевого самоврядування 
у стаТУТІІІ фонди суб CКYIB ПlДПРIІСМIfIIЦЬКОЇ діялыІсті))) в сумі 142,8 ТІІС.ГРН., в 
Т.Ч.: 

- КП «Аптека матері і ДИТИІІИ)) в сумі 47,6 ТИС.ГРН.; 
- КП «Аптека 230)) в сумі 47,6 ТИС.ГРН.; 
-кп «Аптека 249)) в сумі 47,6 11fC.ГPH.; 

2. В межах заranыІгоo обсягу БJOДЖетних призначень здіЙСIШТl1 
перерозподіл: 

2.1. УправліннlО праці та соціального захисту населення Броварської міської 
род" зменшити видатки по. K(~K 240900 «Цільові фонди, >:,!вореНі органами 
місцевого самоврядування 1 М1сцевими органами виконаВЧ01 вnадю) на суму 
62,5 ТИС·ГРН. 

2.2. УправліннlО освіти Броварської міської ради збільшити видатки по КФ~ 
240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядуваllНЯ І 

місцевими органами виконавчої влади~._ ~iX J. ~,5 тис.грн. 
'~".-,. It 

~~~~~lh~~/~~' :~ ~ ~~ 
ВИКОНУІОЧИЙ обов' язки l1J Ф • r . І \ .)\ І 

ct.- . \ .\' II~ 
міського голови - секретар ради ~ s . ,'.'. . _ 

o...J, '- ~. ;:) , 

~~ ... ,:,'"-,: 
" '1" І оо' 'є .,. Ь-' 
~~~~' 

I.В.Сапожко 



Додаток І 

до piWClfllR міської PUII 

віn. 1:'.09.09 N! a'�I-І9- оГ 

ДОХОДІІ 610ДЖету ~1.lipOnllpll 11111009 рік 

~ Hanr.leIIYD:lIIIIR доходіо Tllc~rpll. 

:lrШIIО І] 610джетllОlО 
]аru.,,,,шR СШЩ''''Ь'ІІІR ФО,I4 PnIO~1 

Ке'lаСllфікаціСIО 
феш.1 PaJO\l у Т.І,. 

бюджет 

1 pOJUIITh")· 
2 3 4 5 6 

т- Податкові ІІІІДSОДЖІШІІR 120308 1 .... 6 121754 
~ 

ПодаТКl1 па ДОХОД", подвтк .. ІІВ "11ІІ6),-ок, 
110000 1I0aaТICII ІІВ ]6іnьшеllllR РllІІкоооі вартості 89051.3 89051,.) 
110100 Податок :І доходів фізltЧIIII~ осіб НН921.3 88921,3 
110100 Податок ІІа npl16YТOK nlanpllfalCТR 130 130 

ПОДІІТОК 1111 ПРllбуток піn'ПРIІСМСТВ і 

ОРГlІніЗllцііі, що належать до I'OMYIfa.1I,IfOЇ 

110202 BnaCllOCтi ІЗ() 13І) 

110000 ПодаТК11 11:1 ВJlaclliCТb 2400 2 .. 00 

ПОДІІТОК з влаСНlfків тpaHCnOPТlIIlX засобів та 

120200 іНШIІХ самохіДНIІХ машltн і \fехаlfізмів І) 24О() :!4О() 

360РІІ за спеціалыІ! ВІІКОІІВІІІІП ПРIIРОДIIIIХ 

130000 ресурсів 15859,2 15859,1 
130500 Плата за землю 15859,2 15859.2 

140000 Внyrpішні ПОД:lТКII НІ товар" та поr.'1УПI 5217.3 46 5263.3 

140601 Податок на ПРОМllсел 12 12 

Плата за державну реєстрацію суб"СI\,-ів 
піn'ПРItЄМНIЩloкоі діяльності, об'єднань 
громадян, асоціаціА , іНШlf" добровіnьmlХ 
об'єn.ІІDНЬ органів місцевого саМОВРЯJ1)ваllltЯ, 

105 105 
J40БО3 cтa'JYI'ЇB теРlІторіanЬНItХ громад 

140609 Плата за державну реЄСТРllціlО, крім пnаТI' за 
державну реєстрацію суб"єктів 

0,3 0,3 
.... піn'ПРllЄМНlщькоі діяльності 

J40100 
Пnата за торroВllА патент на деякі BIIAII 

5100 46 5146 
піДПРllЄМНIЩloкоі діяльності 10180,2 

.!60000 IlІші подаТК.1 
10180,1 

1680 
J!ll00 Місцеві подаТКlf і зБОРIf 

1680 

~ 
0,2 0,2 

Фіксоваlшli сіЛЬСЬКОГОСПОДВРСЬКllП податок 
ЄдIIНIIП податок для суб"сктів малогО 8500 8500 

~oo піДПРІІЄМНlщтва 1285,S "'26,S О 7212 
~o Неподаткві IlадходжеllUН 
111100 Надходження коштів від віДШКОДУВВlllІІ 

втрат сільськогосподарського 405,8 405,8 

~ і лісогосподарського ВllроБНlщтва 
ЧаСТІІна прибудку (ДОХОДУ) rocПОДВРСЬКI~Х 
оргаНізацin, які Ilanежать до КОМУИВnЬflОI 

5 

~ 
ВЛасності вбо у ста1'УПШХ фонДIL't ЯКJlХ Є 5 
Частка комунальної власності 



".- IfIlll~оджсtlllJl ВІД розміщеННJI в ycтatlOBi1J 
І' . х баtlКIВ ТIIМ'Іасово DlльtlllХ БЮАЖстtlllХ 1\0 • 
І . ШТІВ 

~ 230,5 

! Aдalittic:тpOТJtBtti зборtt та плате-.кі, 110101111 
230,5 

! nOOOO вlА ІІСКОl'lсрцinІІОГО та побі'шого ПРОІІDИ()' 
510 ~ ДеlТd\'DВIIС МІІТО 
SIO 

510 
510 

110111 Aдalitlic:тpaTltBtti II,трафll та illlui СПllКllії 
15 .--- AдaliltleтpaTllBlli штрафll у сфері 15 

І 

110813 :l16езпеЧСllltR безПСIСl1 1І0РОЖІІЬОГО р)'IУ 1500 1500 r 

і ШтрафІІі CnllKQii за nop)'wellllR 
І :lIКОІІОДВВСТВВ про ППТСІІТУВDІІІІR, JQ 
і 
І nopywelltlR IIOPI\I реl}'ЛlоваllllП обіГ)' 
І 

roТЇВКl1 та про заетосуваllllR реССТРОl аріп 

PO:lPDIYIIKOBIIX ОПСРDціR у сфері торгівлі, 
21.9 rpoalDllcbKOГO харчуваllllR та ПОСЛУГ 25 25 

1140000 lоші IlеподатковllІlЩХОIІЖСlІlІR О О О 
І 

І 

"Грошові стягнення за шкоду. заподіяну 

і 
порушенням законодавства про охорону 

наВКOnllШНЬОГО природного сереДО811ща 

2.21 внаслідок господарської та іншої дія.'Iыlсті'';; О О 

ВідСОТКIІ за КОРltстування ПОЗllкаМlI. які 

241106 11ада88J111СЯ з місцевих бюджетів 
2~3 IlІші надходежння О 

J5OI)OO B.'JDClli IllІДходжеllllR бlОДЖСТllll1 )'c:тDHOB 4520,7 4520,7 

Плата за ПОСЛУГІІ, щО надаються бюджет,,""'" 
4520,7 4520,7 250100 )'Станов8МИ 

КОШТІІ, ЩО отр"муються бюджеТНIІМlt 
)'СТІІНов8МИ на ВlІконанtlЯ o~-peMIIX доручень 

~2 та інвеСТlщіЯних проектів 16512 16512 
~OO ДОХОДІІ від операціП з капітаЛОl\1 О 16512 

Нааходження від відчуження маПн&' яке 
належить АвтономніВ Республіці KPIIM та 

.!!!оо 
аІапна, що знахОДltТЬСЯ у КОМУН8JlЬНin 3050 3050 3050 
власності 

~O 
НадходжеllПR від продажу ЗСJ\lлі і 13462 13462 13462 
нсаlатеріВЛЬНllХ aICТIIBiB 
Il1ааходжеННJI ВІД продожу земельниХ ДІЛянок 
несільськогосподарського ПРlІзначення до 

13462 розмежуванНJI земель державної та 13462 13462 

~ kОМУНальної впасності 26835,4 26835,4 

~ Цільові фОНДl1 55 

~ 
.1ОIР за заоруднеННJI навКОЛIІШНЬОГО SS 

ПРIIРОДНОГО середОВllЩВ 
ЦіЛЬОВі фонди утворені Верховною Радою 
Автономної РеспубліКIІ KPIIM, оргаllаМIІ 

26780,4 26780,4 
.Іісцевого самоврядування та місцеВlІl\Ш 

~ 50719,9 16512 173313,400 
орraнааш Вllконав'ІОЇ Вnaдll 122593,5 

t'-- Р8зоаl доходів (без транСфертіВ) 

!оо ОФіеіRllі траllсфеpтll (РО3Ш1IФРОВУЮТЬев зD 22403,010 0,0 62467,106 
40064,1 О 

~ B~lДal\IH трансфертів та бюдж~іВ) О 

~ ВІД opraHiB державного упоавЛlННЯ • 
~ КОШТІІ, щО НадХодять З іНШІІХ бlОДЖеТІВ 



1іО:шо дотаl!іі О 
":ііо2оІ Дотації Dllрі8J1ЮDallllJІ, що ОДС:Рil\")10ТlоС. З О 

ЛСР-А\а8110rо БIOJlЖ~ 
О 

~o209 '1lші дотації 
О 

О О 
~oo СуБОСJlції, о ТОМУ Чllслі: "006",096 22"03,010 0,000 61"67,106 ~ СуБОСlщіll 118 yrplfAfalffl. 06'Cl\';B спіnLlIОГО 

I\op11CТYB8111111 та ЧІІ ліквідаllію IlcraТlIRlIIlX 
IІlІслілкіо ді,lлыlстіi об'сктів с:піnLIІОГО 

410303 KOPIICТY8DIIIIII ШО 100 
"СуБОСllціll :J дсржаОIlОГО бlОДЖСТУ MiCll&:BII\! 
бюлжетам ІІа 811плату ДОПО\!ОГІІ сіМ'IІ\! 1 
ліТЬАlІІ, МІЛО:JllбсзпсчеflllAl сім'.\!. іllоа.1іда\f 1 
ЛIIТIIJIСТва. aiTIIM·illoaniaa\! та ТIІ"',аеооої 

410З06 ЛСРЖВВllоі ДОПОМОГІІ діт.м"; 29761,3 29761.3 
"Субос.щіJl :J держаВІІОГО бюдж&:Т)' 'Ііе'I&:811" 
б!оджетВМllа !.адаШ'1І пільг та Ж"ТЛОЯІІХ 

суБСlшіП ІІОССЛСЮІІО ІІа оплаry с.1СЮРОС:lfср,·іі. 
ПРІІРОА!ІОГО Г83у, послуг тепло-. 

водопостачаllllll і водовіДВСДСlllfll. кааРТlfР"ОЇ 
ПnОТlI, ВlІвезеНIІJI побутового с\!іттн та ріДКIІ'\: 

410308 ІІСЧІІСТОТ"; fЮ2() НКН7.1 І 69()7. І 

"СубоеllціJl з державного б.оджсry місцев"" 

бюджетам на lІадаННIІ пільг з послуг ЗВ'ІІЗКУ та 

іНШIІХ передбачеНIІХ законодавство\! пі.1ЬГ 

(крім пільг на одержаННJI ліків. 
зубопротезування, оплаry еЛСh.lpоеl,ергії. 
ПР"РОДНОГО і скраПЛСIІОГО газу "а побутові 
потребll, твердого та рідкого піЧIІОГО 

побyroвого палllва, послуг тепло.. 

водопостачання і водовідведеllНlІ, кваРТIlРlfОЇ 
пnаТIІ, ВlІвезення побутового сміТТІ та рі.'lКIІХ 
неЧIfСТОТ) та компенсацію за піЛЬГОНIlП ПРОЇ1д 

1683,6 1683,6 410309 окреМIІХ категоріП ГРОМадІІН"; 
"Субве.щія з держаВIlОГО бюджету "icueBIIM 
бlOджетам нв надання пільг та ЖІІТЛОВІІХ 

суБСlfдіП населенню ІІа ПРllдбаННIІ твердого та 

рідкого пічного побутового ПВЛlІва і 
3 3 

410310 скрапленого газу"; 
410323 

Субвенція :J державного бюджету місцеВIfАІ 
бlOджетам на здіfiснеННJI Вlfплат, Вlfз.,ачен"'с 
3аКОІІОМ УкраіНІ І "Про рестрУКТУР.lзацію 
заборгованості :J Вllпnат, передбаЧС'IIІХ 
статтею 57 Закону Y"-paiff" "Про освіТ)'" 
педагогіЧIІІІАІ, haykobo-педагогіЧlllfМ та iH~I,~M 283 283 

...... категоріям п~ціВlІІlків lІавчвльНIІХ закладІВ 



~10}83IГ--------'----'~--r __ --т--_---. 
"СуБПС'ЩЇJl 3 ACp-ІКОDI'ОГО БJOЛЖету А.іСIІеВI"1 
бlOджетам ІІа ФіllDIІСУВІІIШR JЮАIОІІ1)' 
ПРIIt.,іЩСIІЬ ynpaBniltb праці та COuia.1IIIIOro 
за.~IfСТУ D.ІКОIJDВЧІІ" оргаlJів міс .. """ (',іст 
республіканського а AaТOllo"Hin Рссп)бліllі 
КРІІМ і оБЛDСНОГО 31'ВЧСШ,я) раnОflltll~)' 
містах КIІсаї і Ссвастополі та раnlщtш\ ) 
А.істах pв.u лл. зліАСffсlt"" 3B~oдia 1 RllКОІfаlЩІІ 
спілы�оro із СвіТОВIt'" баttКо" ПРОСhі)' 
"ВДОСКОIIВnСI.I.JI СІІСТСМ" couia.'1Iolloi 

110349 
ДОПОМОГ" ОО; 

СуБВСlщіll:l держаВІ,ога бlОДЖету MicllCR"" 
бlоджеТIІА. 118 38.'OJlII З СIІСРГ01беРС"А\сm,". ) 
тому Чllслі ОСffllще"" .. і"же"срml~ BIIOJ'Jin 

багатокваРТIlРllшt ЖIІТnОВltХ БУдlttlків 
:шсобаt.ш обліку СПОЖIІВВIlIfR ВОДІІ і теП.10QOЇ 
енергії, ремонт і реКОJlстру"uію теП.10811' 
мереж ТІ котелень, булівющтво газопроводіll 

і газl1фікаuію IflселеНIІХ П)'IІ1\-тів 

410358 Субвенuіи :І держаВІІОГО бюджет), Micueltlt" 
бlОДЖeтtlМ на утр"маНtlІ ititeri-сllріr ІВ .1ітсіі. 
позбавленшс батьківського піклуваНІІЯ. 11 

ДІІТИЧІІХ будlltfках ciMenHoro ТIIІ1)' TU 

ПРIlПОМНIІХ сім'их 

410~ 

СубвенціR з державноro бюджету АlісиСВІІМ 

бюджетам на погашення заборгованості 3 
рі'Нlщі в тарифах на теплову енергію. 
послуг.t з водопостачаННІ та водовідвсдеtlНЯ. 

що ВJfроБЛИЛIfСИ, траtlСПОр1')'аалllСR та 

постаЧIJ1JfСЯ населенНlО, яка RIІШl/U/а у 3В·Я31\1' 
, lІевідповідністю фаКТIІЧНОЇ вартості 
теПЛО80Т енергіі, послуг з водопостачаlЩЯ та 

IDДовїлsедеНIІЯ таРllфа,." що затвеРДЖУВВnIlСІІ 

26 

(J 

21З,1~6 

органа~ш державної ВЛВД/l ЧJl oprallaMII 13489,91 
місцевого самоврядуваНt'JI 

2б 

() () 

213,196 

13489,91 

Кошти, одержані із загального фоllд~ 
бю.l1Же1)' до 610джету РОЗ811ТКУ (СПСUIВЛЬflОГО '" 0,0 0,0 о 

~ 4.10100 ФОНДУ) I'L~7:::3:.:12::1.!::.9.:.:10;r-.;;16:::5~12~,О::О~0t--:1=35=7=80;::;'S=О~6 
~ Разо_. доходів ~,"i6' ~~~r!-7..::.31::2=1~,9..:.JО::.!-...;:1;.;;6.:;.SI;;.;;з.~О;..;;О_О&...-23..;...;.5 __ 78_0~,SO;..-.l6 
.... Всього доходів .. "" ., і-01 -'Ь' r: "-
Вttlllltt)oro'llllt 0608"ПJКII allclolloro rОЛО811 - секретар pllllll rt ffI :~<tI ~. t -::J.~~ ; ~ 

І ct_ \;;:., n1І. Q 

\о $ ~ '~~ ІІІ 
D--J.. ." ыJ 

ct»." • tlt.0 

'O/W 1S"ft 

I.D.Саnожко 
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Пермlк a6'cктla , ВIIДІ""'"l11І1 па.і 6yдy1'lt ПРDDQAlmlCS1 
:аа раВllОК КDшrID 61 ' DD1DIm.-у у 2009 рацl 

fФК Наа l'OJIallloro РО3ПОРllДlllllCa 
коштіl 

. Об'єкт DCLDrD 

ЗaraпЬНIIR оБClГ 
ВЇДcD10К Всьоro BIIДIIТJ.1a 

3а8СРШI:JIОcтl 8J1ДD11CiB ІІа 
фіllDНС)'8DНIIІ ІІа 

БУДЇІIШцnJа :шаерШСIIIIІ 
ПDТD"Wln 

ІІІ початок будіDllllama рІк. 
бlOджетнаro об'астаlll 

- РОКУ r.taRБУ1111 POКlI 
111c:.rpH. % 11IC.rpll. ТlIC.rpll. 

-І 2 3 4 5 6 - ВIдAIn капіТDЛLllаra 6удІВІІІІЦТIUI Врааарськаі 
150101 IІllськоl POДII - Dcьoro, D Т .... по 06'сIП'llS: 131985,8 32,6 88989,0 12684,0 

ПроеIC1}'DDННJI, KOPIII)'llIUIНJI робочоro просlП')' та 
будbnшцтво aдмillїCТPlmlBHOro БУДШIК)' 3 
бnвroyСТРОЕr.t ПРІUlеглоі тepllТOpii та К)'ЛЬТУРНО- 20894,0 SI.3 10171.5 1066,6 

І 
BllCТIUIKOBOro комnnекс:у :І rJI8ДВQUOIO 3ІІ.ІІ010 ІІа 448 
мІсць по вуn. Гarвріиа, 18 в м. БроваРl1 
ПроеК'I)'8IННJI, KOplll)'lllUll1I робочоro проеlП')' та 
реКО'lструкціа шатровоro даху НВЦТМ в ІІІ. 6S0,O 79,1 135,8 104.5 
Бровар .. 
Проеta')'DDННJI, KOP"I)'IIaНHH робочоro проеlП')' та 
будївНlIЦТDО IС118ДОВIlщ& по вуn. Кyryзова в ІІІ. 10590,9 '7,1 4541,8 494,6 

БроваРJl 

Проеta')'D8ННR та будіВНIІЦТВО rpОМ8Дськоro 'l)'Вnrny 494.3 97.5 12.3 6,5 
в парК)' "ПРllозеРИld1" 

Проеta')'DDННJI та рекОИСТРУКЦЇR nnaвanьноro 
24,4 17676,4 579,7 басеПНу "Купава" по вул. Шевченка, 10 в м. 23371,2 

Бровар" 

ПроеlП')'В8ННJI та рекоиструкцiR nnaвanьноro 310,0· '8,8 127,6 116,1 
бвсеllпy "Лідер" в м. БроваРІI 
ПрDeta')'DDННJI та реконструкціа маПстрanьноі 

4231,4 39,7 2SSЗ.s 1027,7 
І 

8YJlllЦi раПонноro :lначенu в м. БроваРl1 (вул. 

- ВОП'ЄІІНDННJI\ 

Проеln)'lllUlНJl. КOPJlI)'IIDННI робочоro npоеlCl)' та 
4021,901 31,9 2737,138 321,603 

реконС'1р)'1ЩЇ8 ВУnlщі раПонноro значенНІ (вул. 

- ОлімпіОська) 8 ІІІ. БроваРl1 КslіВСькоі oбnacтl 

Проеаув8ННІІ та реконструкціа 1634,0 73;1. 438,1 83,1 
ВН)'1ріШНLОlC8арт8ІІЬІIОro проіздУ (вул. -- МanolCJliBcькa) в м. Бровар" Кsliвcькoi oбn. 
ПроеаувВННJI, KOPJlI)'llIН.ta роБОЧ~ro ПРОСІСІ)' та . 
реконструкціа мапстрanы�оіi вул,щ' 42460,8 24,4 32107,7 55аз.3 
:sanw.llОМЇСЬКОro ЗllачеllНJI (вуn. Кllівська) в ІІІ. 
IiроваРJl (І етап: від об'їзд'lоі ДОРОП' дО раОО'1У 
РШВ'IJIJCВ) 
ПроеlCl)'DlUlНl та peкoHCТPYкцis ДllТlчоі ШКOJJІІ 

79,4 77,8 70,4 

~ 
NIIcteЦТВ ПО вул. нeзanежності,12-б з бnaroустроЕІІІ 377.3 

nPlшеглоі теРll1Оріі та шаТРОВІІ.' дахом в ІІІ. 
IiроваР11 
Проеаув8ННІІ та БУДЇВ'II'ЦТІІО mOnPOBeдeJUlI 227,4 71,6 64,6 64,643 

• rcnicтa Іоанна 
церХВl1 парафії св. Апоcтonа І сван 
Боrocnоаа по вул. ЧерНJXiвськоro в IІІ.Бровар .. . 



~:: 2 
3 4 5 6 >-- npaeJaYlllUIII. та peKollC'lpyкцiJr rocподарчо- . 

nlmlOro водопроводУ ПО ВУЛ. КllїІСЬка в ••• БроваРIІ 5906,0 14,0 5077,4 113,7 ,- ііраеаауІВIІІIR та peKOllC'lpyaщiJr ПРIIr.rіщеllL 
.lnCLloMII1)' під офіСІІі ПРllміщеННІ по ІУЛ. 

2744,0. 1,0 2716,9 400,0 L-- r~CDCLKoro в M.SpODD~' 
r- • б праеJa)'DDIІІIR та peKOllC'lpyкцal DcenllY "Вмна" І 
... Б~DlРI' 3 облDW'J'YDDlIIII'" оroрожі. 390,0 36,7 246,9 20,0 ..,.-
ПрOllJa)'DDlIIIR та будіlНllЦТDО бaraтoКlаpnlРllОro 
IOlТnoDoro БУДllllКУ по ІУЛ. ЧеРlllхіlСЬКОro І paROlli 100,0 0,0 100,0 40,0 ро3міщеlllIR БУДllllКУ НІ 19 - ОС)'ШІШІІІ тeplllOpii та 10AOBiABeдelllll ДОЩОDІІХ та 
1ІІІ11Х IОД 3 тepllТOpii підтоnпеllllХ ЖllТnОDllХ 
раІІоніl та земель сільськоroсподарськоro 
ПРl1311DчеllНl звхїДllоі та піВДСIШD-звхідl.оі чаCnll1ll 7102,1 47,6 3723,0 10,0 
м.БРОDаРII (1- етап ссПроеК1)'DDlIIII та будіDlllfЦТDО 
ВОДОlідвоАУ ДОЩОІІІХ та ТВnIIX 10Д по маСllау 
.ОБOnОIIW) D м.БРОlаРIІ) 

ПРОСIn)'IIDННІ' та будіlНlfЦТDО ЗОІніШI.іх мереж І О 
кв ДJII електропостаЧIННІIV-ro ЖlШОВОro раПону в 

6480,5' 0,0 6480,5 2661.554 t м. БроваРl1 КJ.iВCЬKOi обл.(вїд ПС "Anюмінієва", 
"МmшypгіПна" дО РП (ТП)-S) 

УпраліuUR жlIтловD-коаl)'llалы�огоo господарс:тва 2183',1 2,4 21320,1 3828,0 
150101 Всьоro, в Т.Ч. по 06'ЕКТІІХ: 1883',1 25,9 18320,1 828,0 

Програма перспеКТИІНОro Р03ВІІТКУ 
. tennопостачlIЙIUI міста та впровв.цжеННI 16837,9 0,0 16837,9 200,0 
енерro:sберіrвюЧl1Х технonогіП по кп 
"БРОlаРlrrennоенерroмережа" на 2009 рік 
ВудіIШЩТ80 мвriС1рaJIЬНОro 10ДОПРОВО.цу по ВУЛ. 

2001.2 25,9 1482,2 628,0 CтaJJC)Тpoiцькa 

J80409 Всьоro, в Т.Чо по 06'ЕКТІІХ: 3000 0,0 3000,0 3000,0 

ПоповненНІ cтaтyrнoro 'фондУ "Служба 3DМOBHIIКD" 1500 
0,0 1500,0 1500,0 -

ПоповненНІ cтaтyrнoro фондУ кп 
1500 

0.0 1500.0 1500,0 - "БроваРlrrennоенерroмережа" 
О 142,8 142,8 

l!409 142,8 УпраВЛUIUR працІ та соцзаDIС:ТУ I.DселеU.18 
47,6 О 47.6 47,6 І kП «Апreка матері і ДlmIНlI» 47,6 47.6 - 47.6 О - kП «Aпreка 230» 47.6 _ .. О 47,6 47.6 

--.. kП «Ameкa 249» 
153'''1;''( О ( D :J fa:~ 110451,9 16654,8 - РАЗОМ 
Іи* ~В-!.. -cS'''~ b~ і. .~ 

I.В.Сanожхо 
~Чlln оБОI'ПІІI міськоro roлОВl1 - секретар Poдll :OI~Vj: .- (~ ""IIJ 01........ '" 

C:~O .... ~ _", 

++ ~ ~ 9"81\1\ .. 
* etig 6 . 



. -
JIВX та регіоlllШЬВНX пРограм по міСТУ Бровврн на 2009 рік 

КФК хвк 

" " .006 BOКOIIКOM міс.: .. і ,ааn 

2SD4D4 

.091109 

120100 

1107.01 

.О9І1О1 

.091107. 

JIШІі IlgpmQl 

Пparpвма ІЇд3начClUII Дc:pa8UlfX та 

npoфccilbоfX СІІІТ, rollncПИlfX дат, 
3ІІОХО'ІСНl18 :sa :sac.nynl ncpІЩ rpoмllдOlo 

мJiPDUPlI на 2007-2009рр. 

Проrpaма 3116С:ШСЧСIlI8аliра.apcwcoі 
ФllUcou. niJn'ptU&D rpoмUCltXIIX oprвubaq1Ї aeтepDJ.il .іlНII і npaцi та 
opnIJlbaцil iкllUliдla і leтepasd. :!6poR.1IfX cun 

Тcndiaчeul" і puUaM08IICI .... 

пep\QlutЧllі IIUW.II8 (1'IDC1'I1 та 

arypIІDllIІ) 

П~иl~l~а 

ПроrpIIМR • ."DCJi та фіllанСО80і 
n}дrpllМlallipaaapc:lo1COi pcIUIIЩ1Ї 
MiCltlCPlll\allllDrD IJIIAЇOMOIIICIII .. 

Проrpaма дWп.llacrf, фlнаlll_аі niJn'pllМ1U1 

1'І118фарWYВDlIІ"I1Х'М"'cwcoc:rI щодо 
дlam.нacrf apraнia .dcUClaro 
СІІМО8ра.цуван ... чepcs КомУНМ.,.1: 
nUmpllOll:1'llo IipDllllpClrllDi l.іClolIDі РІІАІІ 
"ТСІІІ:С1Удbt"Нашс: мiC1U" 

ПРОl1J8Ма • .,.ocn та фJІІDllСОlDЇ 
nlдrpllMIaI рс:.аІЩ1't ratn1. "&роaapc:lolCD 
nDllapaмa" 

_ІІІІІо11 ... CIJYII&..,.. сІм'ї, ДhdI МІс ... nporpaмa hUnpIMla1 сla.'ї ііа ncp" 
та МOIIQAI ~ 7.010 раху 
ПparpllМll J 3IIIIDДI' ЦClnplа 
соцhuwПІХ cnp6 дп. сім'ї, дtn:n Mlcwaa nparpaм. ni.1ppllМla. мanад1l.а 2008 
та Manaд1 2010 РОlO' 

.• 010 Уnр.апIIШ. OUfnl 

240900 
7.S04D4 

7.40900 

240!J00 • 

Цlnr.aal фа.UIIIo ynapcIIl aptlllllIМll 
1I1s:цc8lJl'O caмaapa.цylllllll .. І 
MICЦC8lIMII apraIlDМll l'IIСО'ІаІ'Іоі Про.,....а "06apa88l1Icn." 
DIIIUIII 

Ilnul alLU1lClI 

il(1CllWI, ynapelll apnulaanl МІс ... nJlCll1'llМ8 -ДDШICUIIoIIОI 0СІІ11ІІ ІІа 

IIICIICIOrD &:IIМDlIllдY8lWI .. 1 2008-2010jlOlCll 
Цїnr.aal фalWI, yuopcнi apl'IIIIIINIl Micwaa nparpaмa "З1IПUIIot .. ССРС.ІІІ8 асаіта" 
Mlc:ucaaro caмallPlдYllDlI.II J ІІа 2ОО8-2010рсиа,. 

38.2 

30 

200 

300 

340 

43,' 

8 
138 

І38 

138 

.. 

спeцl ...... "R Фом 

38.2 

30 

200 

300 

340 

8 
11J8.8.! 

10.5 

80.5 111.5 

301 301 



" ,~. /".~;';' -. ---,-- ------ ,---, -- • ~. -.~_. ___ о _. 

Фі і '., '31159.5 ., '1---
о' 12111505 '4356 

/.""002' І зо 
"lJIIllIIUIII1XJ' ... DlШDOНY :uaoaa." 30 

Інші .'LQII11O' на саціlllllolD.а -
.090412 3llXllСІ' НllCCllClDf8 362.5 362.5 

mп.nl, що lIILQIII01IOCII НIІССІІClDUO 

(крім Вcтepllllів ВВВ І npaцi. 
Міс:а.а nPOlpUI8 c:aqIIllllolIOro 3ІІХІ1С1)' BlnCWCDЇ c:ny.6n, DpnUllB 

IнytpIшнIx c:npaв та J1IO ........ ні ПCllсlонсрі .. illll8ll!JdB та coцilWollD-

- П~ внІСІІЇдоК НC3IIXJIIЦСИIIХ Вс:рс:11ІllІІССІІенна на 2006-

Чорн06lшw:1.JCOЇ lCI111I&npOфи) на 2009РОXlІ 

01Ul1D1 acитJIОID-JCOМУНIUl"ЮIX 
.091207 ПOCllYl" і ПОНoaд1lOl'D I'IDY 374 374 

Ціт.ові фоlUUl, ynopc:нi opl'Вll_H 
Mtcцeвora CRМoвpцyuннal 
MiCЦCSl1МН DpnUl_И ВlllСОИавчої 

240900 ІІІІІІІІІ 1305905 1305905 

Ba.ora по ПIlО.,.8мl "',5 13059,5 13826 

Проf1'8Ма по вLawll&ЩYlllІІlИIО Bmpaт 3D 

КoмnCllcuUIIllt В'Шnll1llllа 6С3IСОШТUВIІС ncpc:IC3CIII18 6а 06МСІССІIIо 
nln.raIIlR npoї3д IІІІ1Омо6"ШIo'IIІМ nlnloralllX aarrcrapiR IІIICCnCl"18 м.liроаарll 
1pIIIICnapIVМ окремим aarrcrapiaм ПllCШlCllрсlolCllМ uтor.I061n1011l1М 1pUICnDp1'OM 

170101 II1ІОМIІІІІІIІ 3IIПU11о1l0ra IСОРIІС1УІIІІІНІІ 450 .. 50 
Проf1'8М1І nUnp11М1CI1 nlanpucмcna "Цcrnp 
соціlllllollD-1р)'ДОIOТ, профссiRноі та MC4III1D-
coцllU1lo110i рса6Ьаmшa1 i1l8llll1.al .. дlтcА-
illBIUI!Jd1 та MOIIDдlIX іН8ІІІІідів" 
IipolllpClolCOra Mic.srara ТOI.pllc:iвa іНlllll1.аІв 
'YJIII*CIII18M оПDpIlD-рухоlOra lIIUIpIП)' 

250404 ІншІ BIUIII1ICII ·ПpanIСIІI18· 40 .. о 
Проf1'8Ма nlдтpllМlClllipolD~Ї 
MICloICpIIIIOl11l0Ї OPnUlbaqii-ТОDDРIlCПll 

250404 IlІші 8111111Х11 ЧерlOllоra Xpccnt Yacpaillll .. О 40 
.060 BIlUlIn '1 cnpaBDS сlм"та IІІOnІІАI 337,5 337,5 

СоціlU1lо1ll ПРОf1'8М1І1 ~I МІсІо" npof1lllМ8 nlдтpllMКlI сlм'і 118 neplllA 
.091107 14СР111181111Х DPnUllI '1 CnIlllllllX clм'i до 2010 року 15 15 

- -МіClolCll npof1lllМD llanОЧ11l11C)' та 
31111QA11 ао рсІІІbшtt pcrf01l1Ul101111X 
проарам вlanОЧІІІІКУ та 

D3ADp0IUlClIl18 .ІІlтcn 118 neplllA 2008-2012 

.091108 ICWIDIIOIIIClII18 .lliтcА 
роасів 

177,9 177,9 
МIСІоа nporpaмa coцilU110110ra :ІІІХІ1С1)' .lliтcА-
Cllрlт тa.lliтca. .11І 3IU111ШІШІІCl 6а 

111181 81uumallla coцillllloll1lR 6111101dlclolCOra пlкnyDlUlІ18 І" 2009-2012 
,090412 3DXIICf IIІІСМСІІI18 IРОКlI 105,1 105,1 



.О!JІІОЗ (----

'QUи--'.....-.. ,-- І!""-~ nt.wp ....... __ .... 200" - , , , 
.. .,..... .... oprDI.'D7~ 3'7.5 UCIIJQ,II 20ІОpDID' 37.5 

іншІ 81U1111X11 НІІ coцi8lllo10.R 
Мfc:ua nparpIIМlI:I Оlmll" po&cml :І 
a6дapo8UIOlO .. IIIIQДIUD Н1І2ОО6-2012 рр. о 2 

.090412 3IIXJ1t:r III1CC11CНU 2 

.062 СлJ8dj1l1 CnPIlIIU oIIlnO' 40 О 40 

Проrpaмll :IIIII06l1'Dl018 дtrтnfO 
Ilаі nporpaми с:оці8ll.ІІ011) 6c::mpmy.lllol.oc:тi і 6с:шогтuu.ос:ті на 2006-

40 .090802 :ІІІХІ'СІ)' IІCn08l'1ІІІЇ1НіХ 2010 РОІСІІ 40 
І Упр.мl ....... rrла80-

о. 
о' 

О 

'0 . о . 
о' 

амуП8n.llаn nCnOДllpC11lI1 
. .. . .. 

4482 13474 1'956 .080 
100203 IiJIIII'DY&:rPIП .. ic:ra 4482 4482 

150101 Кanimn.lli .ICJIIIACIIНII 628 628 

Вluumcи 1111 npo8СІІСНIUI ро6іт 
П08'JI3IIНIIX Ь 6yдi8ННЦnOM. 
pcIIOlnpyкцtao. ремонто .. '111 Міа. .. nporpaм. yrptWDllIUI '111 JI0381mcy 

20146 170703 IУІРИМ8l018М UТDмо6Ш.lІllХ доріг 06aai.1�C�rm08o-КОмylI8llW.оro 2446 

ЦWaai фонди. ynopcнї apl'llНlIМlI rocnoдapcna 

Mlcцeaoro С8М08рацуаDllIUI і 
мlс:цеаими Dpl'DllІІМи 8111СО1І .. чо1 

240900 8ІІ1UU1 101015 101015 
Ba.an па пра"'8 .. 1 4482 1321' 17701 

Проrpaмll ncpcneml811aro PCU81mcy 
П:Rllапаc:raЧDlIl18 .Iic:ra '111 

8nP08lUUКC1l1UI СІІСРl'O:l6срїI'DIDЧІІХ 
ТCXIlllllarfn па кп -
-&роааРIП'СRIIОСІIСРroмсрсІШ- 11112009 

150101 Квnmш.ІІ1 81CJUU1C111 .. рІк 200 200 

ОXDpDI'1І '111 pauiaI.8ІІ.IІС Проrpaма DXDpDIIIIIID8I1D11I1WIl.aro 
240601 8111CUP1ICnUII .. ПРIIIIDAIIІIХ рссурс:і8 RlJllllDAllaro CCDCaD811WD 55 55 

110 ВІмІІІ IСУЛl.mll 308.7 О 308.7 
Фlupмallit,мy3lIЧllі 1IDIICIm'8" t 
DlIс:ам6а1 та illwi MIICТCIUdCi ПроlplМll npoвeдCIII .. 1С)'1І1.1YJИID-МОСОDІIХ 

110103 3lllCll1UUI тa3DXIWI JllXDAi8 М. &роааРIІ 308,7 308,7 
ВIIUIІІІ :а фыllllатT h")'ЛI.11рll '111 

о 

150 cnаР1У о 260 О 2'0 
ПровCACtU" 111І8'181110110- о ПроrpDМII JI03DII11C)' фbtlЧllаТ IC)'.II.W" І 

130102 IоІI1IХ :а6орі8 І :aмanul. СПDIIIY 118 2007 - 2011 POКlI 8 м.&роааРIІ 260 260 
ВIIUIІІІ кanhмl.llan 

61111allllQ'188 Вра .. рс.каТ 
1'1 .. 1а.каТ РІІІІІІ О 14927 1407 

Проrpaмa по 6)'ді81UUП81 та 

150101 Квnmш.llі 8ICIIDIICНI .. 
рс_иClp)'lCQii IlaкJlcpllIlX Мсрс8 1111 
2008-2009 POКlI 181.4 188,4 



11-1.1 I~ TItOJпIntlt ... ' ............ ",. - .- -.- --- - .... --
2~_~ 

/ І /. 'tiiN ...... ~" apnu .... " 
Пра"...._ na Ciy .... III11C18S" ... ,-

",11ЩC8DlV CIWCQIJJIUO'88In .. 1 paDlICIJI)IIIIdr aeranl. coqlllll .. aara 

"'&ЩС8 • ..". Opnu ......... ...,,188'fOi' np'D'''.ClII'' 11.2008-2009 polCН 
24D90D 811ІІІІІ' 

323 323 

Boon по ПDОrpам' . . 3150"43 3150.943 

150101 Кanmun.нi lIX/IIU&CIПI8 6935.7 6935.'703 

Цbu.o8i фо'IдІІ, )'11IDpCНi opraнUIН liуді8 •• НЦІ1ІО 'rI! PClCDHcrpy1C1&Ї8 
.. icЦClDro CllМD8P1ЦY11I11118 і .nuiClplШloнlІХ II)'nнUIt 

.. ісцевими opnIIІDI'1 8'11ІО'188'10і ~HO.lic.lIOro npИ3.lа'lCl.ІІ8 на 2001 
240900 8llIUUІ 2009 DDКlI 1920.0 1920 

Boon па ПІІоrp8мі 8855,7 8855,7 
Міс.1CD проrpaма по &,ді8ЮIЦl1lУ 1'11 

РСХО'Iс:трухціі 3IU1III.HOOC8i1нїx 'ІІі 
.ІІ0шкin.IІ.1Х 3ІІІСІІаді8 .18 2008 - 2009 

150101 Квnmun.lli 81CJ11U1C11H8 IРОКlІ 70.4 70.4 
МіClolCOі проrpaмll ПО &'.ІІі8ЩIЦl1lУ IV 
.. rтJloaoro раВО'1)' 
... IiРО8аРIІ ІІа 2008 - 201 О РОКІ' 

150101 Кanmun.lIЇ 8КnlдClIIUl 2661.554 2661.554 
nI ФIII.llсоаR wn.aal", .. 100 О О 100 

СУ&"І. :І .. tc:w:aoro 6кwкcry Проrpaм8 профbuumlКlІ :IIIO'IIIHllocrf. 

250344 дep8CIIIIHa.ry 61DД8C1)' 118 811110І1 ... wlWIRlIlUI ПpDаопoplUllCy. OXDроll'l прав і 
~ ~ nporpaм COЦЇDllloIIIН:IIDIIOMi.OIIrD с:во6од f1XJMDlUlII У ... IiРО_РIІII8 2007-20~ ... ~ I-../)~').. 1'IIIC)'JI.1YP"0I'D рш81n1C)' p&nOll18 IРОКlI ."" 9-ldo,. І ro , 100 

Вооn 1/'" • ""ZI;4'7 .. ~ / ... '~ 4Z"07.0 50.1Z'", 
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ВIllСОltylOЧllR оБОВ'131С11 міськоro roJIODl1 - секретар P~I ~~lk1~~~ I.В.Сonожко ~ . ,- . ~. . . 
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КА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

_-_____ ..::..07.:...,:4=:00::,. • ..:.". (jРШIUJ!". пул. ГпгпріIlО.' 5. Тел. К!! 5-03-98 

[ ВIfКОIlУIОЧОМУ 0600'Я3КІI ] 
міського голоои -
CCKpCTaplO ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської ради. 
яка від6удеться 17.09.2009 року, проекти рішень, за пропозиціЄIО виконавчого 
комітету БроваРСhКОЇ міської радІ!: 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 
року Н!! І 003-53-05 «Про бюджет міста ІІа 2009 рік» та додатків 1,2,3,5.; 

Начальник 
фінансового управління С .П.Коврига 


	0236
	0237
	0238
	0239
	0240
	0241
	0242
	0243
	0244
	0245
	0246
	0247
	0248
	0249
	0250
	0251
	0252
	0253
	0254
	0255
	0256
	0257

