
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

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

«Про БJОДЖет міста на 2009 рію) та додатків 2,3,5,6 

Роз~тmyвши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповІДНО до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядуванНJI в 
Украіні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, на виконанНJI рішень 
Київської обласної ради від 08.10.2009 року N!! 569-27-V <dIpo розгляд 
протесту прокурора Київської області на рішення Київської обласної ради від 
23.09.2009 Н!! 564-26-V <<Про внесення змін до рішення Київської обласної 
ради від 14.01.2009 Н!! 420-22-V «Про обласний бюджет Київської області на 
2009 рію) та від 08.10.2009 Н!! 570-27-V «Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI 
Київськоі обласної ради від 14.01.2009 Н!! 420-22-V (<Про облаСНllЙ БJОДЖет 
Київськоі області на 2009 рію) та враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, БJОДЖету, фінансів 

та цін, міська рада 
вирішила: 

l.внести наступні зміни до рішення міської .РВfИ. віД. 13.01.2009 року 
Н! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 Рlк' (ЗІ ЗМІН~, внесеними 
рішеННJIМИ міської ради від 26.02.2009 N! ~058-56-05; ВІД 26.03.2009 
Н!! 1069-59-05; від 16.04.2009 Н! 1099-61-05; вІД 28.05.2009 ~!! 1038-63-05; 
від 25.06.2009 Н!! 1164-64-05; від 30.07.20~9 N!! 1198-67-05; ВІД 27.08.2009 
N! 1225-68-05; від 17.09.2009 Н!! 1247-69-05; ВІД 24.09.2009 N!! 1254-70-05) : 

1 1 . g Ф у «50 329 4» замінити на цифру «49 204,636». . . в пyвкn 9· цк Р '. • Б .:f. 

1 2 3 
ти наступНИМ ЗМІСТОМ - надати дозвш роваРСЬЮп 

. • пункт 1 доповни .. 
міській аді 2009 році отримува;и безВІДСОТКОВІ позички на ~K дванадцпь 
. ру.. ДОГОВІРНИХ умовах за результатами виконaниJI 
календарних М1cвцIВ на ... повернення в обсягах невиконанні розр~ово 
бюджету МІста на умовах ф. анСІ·В Украіни прогнозних показників 

Мін· ер ством ІН . 
встановлених . ІСТ чині рік, що вроховYlОТЬCJI при визначенні оБCJlIiв 
надходжень ДОХОДІВ на по~ . пов.1ДНО ДО Постанови Кабінету Міністрів 

. б аисферТlВ ВІД МІЖ юджетиих тр N 157 «Про затвердхсеННJI порвдку наданні У 2009 
України від 25.О2.2009 року! авчої влади та органам місцевого 
•• органам ВИКОН 

РОЦІ М1сцевим. позичок та іх погаmеННJl) та уповноважити 
самовряду8Виwt безв1ДСОТК~ВИХ ГОnОВИ _ секретаря ради на підписaRНJI 
викоиуіочого обов'язКИ МІСЬКОГО 
відповідних угОД. 
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2. Додатки 2,3,5,6 до рішеННJI Броварської міськоі ради від 13.01.2009 
Не 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рію) зі змінами викnасти в новій 
редакції (додаЮТЬСJl). . 
з.Фінансовому управn1ННЮ Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно з даним рішеН1UlМ. 
4. Це рішеИИJI набирає чинності з дати його приЙнsrrrJl. 
5. контроль за виконаННJIМ цього рішенНJI ПОКJIасти на постійну комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, БJОДЖету, фінансів 
та цін. 

Викоиytочий обов' Jlзки 
міського голови - секретар ради 

м.Бровари 

від -І5"."'А ЬР9 
N! 1/J,1,--1(-()r-

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 
виконуюча обов'язки начальника -
заступиика начальника

начальника бюджетного відділу 
фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

, , 

.. 

Т.О.СТОРОЖУК 

В.В.Руденко 

І.Г.Лавер 

- виконуюча обов' ЯЗКИ 
начальника управління економіки -
заступник начальника 

_--J.(~'::::":;"'~..:L-___ Т.Г.ПОлimyt 

- наЧ8llЬНИXзагального ~ ~_ Н.І.ГнаТЮі 

- голова комісії з питань соціально- . 
економіЧного та культурного розвитку 
бюджету, фінансів та цін '----~UtI--- А.В.Буnкa 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоІ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИй КОМПЕТ 

• ПРОПО3ИЦd 
ДО Рlшевви Броварської міської ради від 15.10.2009 року 

«ІІро BHeCeHНJI змін до рішенНJI 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року 

• НІ.l 003-53-05 «ІІро бю~ет міста на 2009 рію) та додатків 2,3,5,6». 
ВІДПОВІДНО .до ЗакОНІВ УКР81НИ «Про Державний бюджет Украіни на 2009 

ріJO), «Про МІсцеве самовридуваннJl в Україні», частини 5 cтaтri 23, cтaтri 78 
Бюджетного кодексу України, на виконаННJI рішень Київської обласної ради від 
08.10.2009 року НІ 569-27-V «Про РОЗГЛJIд протесту прокурора Київської 
області на рішенНJI Київської обласної ради від 23.09.2009 Nи 564-26-V «Про 
виесеНIUI змін ДО рішенНJI Київської обласної ради від 14.01.2009 Nи 420-22-V 
«Про обласний бюджет Київської області на 2009 рію) та від 08.10.2009 Nи 570-
27-V <<Про BHeceННJI змін до рішенНJI Київської обласної ради від 14.01.2009 Н!! 
420-22-V <<Про обласний бюджет Київської області на 2009 рію), РОЗГЛJIнувши 
пропозиції бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКJI 

1. В межах загального оБСJlГУ бюджетних призначень здійснити 

перерозподіл: 
1.1.Вихонкому Броварської міської ради : 
1.1.1. зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 

caмoBpJJДyВaнНJI» на суму 55,0 ТИС.грн . . 
112 ти видатки по КФК 091102 сdIрограми І заходи цеНТРІВ 
· • • зменши . 33 5 тис грн . 

соціальних служб ДПJl сім'ї, дітей та молоДІ) на суму , .' ., 
1 2 У aвJIЇmпo праці та соціального захисту населеНВJI. . 
1·2·1 пр КФК 010116 ссОргани місцевого caмOBpJIД)'ВaннJI) збшьш~ 
· . . по . уму 43 5 тис.гри. змеВПІИВПDI при цьому ПОТОЧНІ 

видатки ва оплату пр8Ц1 на с , ' 

ви~а~; ПО КФК 091204 «Територіальні центри і відціле~ соціальної 
· • • б' И видатки на оплату пр8Ц1 та оплату 

допомоги ва дому». з ШЬШИТ змеНШИВШИ при цьому поточні видаТIal; 
теплопостачавни в cyмt 139,7 ТИ~,ГР~ови та закп8ДИ» збільшити видатки на 

1.2.3. по КФК 091214 сdнпn ус IUIВJI в сумі 53,6 тис.грн., зменшивши при 
оплату праці та оплату теплОПОстач 

цьому поточні видатки; . ете анам віЙНИ, особам на JIКИX поширюєтьCJI 
1.2.4. по КФК 090202 ссІІіЗІЬГИ в ~ ветеранів війни, rapaнтiї іх соціального 

IfИВнiсть Закову УкраінИ "Про стаб~lІі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
• маІОl'1'Ь ОСО ~&DAI' • б' 

захисту", особам, JПQ загиБЛИХ) осіб, JПQ. мають ~CO ПИВІ заслуги 
(вдівцим) та батькам помеpnнx ~ м8ІО1'1'Ь осоБЛИВІ ТРУДОВІ заслуги. пере~ 
перед БатьківщинОЮ, oco~aм, та батьКам померлих (загиблих) ОСІб, JIIQ 

Батьківщиною, ВДОВам .(ВДІВЦВМ) перед БатьІСЇВЩИНОЮ, жертвам нациських 
маю,.,. nсобливі трУДОВІ заcлyrи 



переСЛІдувань нао 4DpидБВННJI твердого папива та скраменого raзу» зменшити видаТКИ на суму , ТИС.ГРН.; 

1.2.5. встановити видатки по КФК 09040б «Субсидії насenенlПО ДJUI 
відшКо~ВННJI витрат на придбвнНJI твердого та рідкого пічного побyrового 
пвnИва І cкp~eHOro газ)') в сумі 0,4 тис.грн. 

1.3. СлужБІ у справах дітей: 
1.3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванlUl» збільшити 

lидатки на суму 8,0 тис.грн.; 
1.3.2 по КФК 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» зменшити 

видатки на суму 8,0 тис.грн.; 
1.3.3. по КФК 091106 «Інші видатки» збільшити видатки на оплату праці на 

суму 51,5 тис.грн., зменlПИВШИ при цьому поточні lидатки; 
1.3.4. по КФК 091214 «Інші установи та зВКJI8ДJD) збільшити видатки на 

ОІШату праці на суму 1,1 тис.грн., зменшивши при цьому поточні видатки. 
1.4. Відділу У справах сім'ї та молоді по КФК 09110S «Утримання кnyбів 

підлітків за місцем проживання» збільшити видатки на ОlШату теплопостачання 
І сумі 5,6 тис.грн., зменшивши при цьому поточні видатки. 

1.5. Відділу культури: 
1.5.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванню) зменшити 

видатки на суму 1,25 тис.грн.; 
. 1.5.2. по КФК 11 0103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та звхоДID) зменшити видатки на суму 233,2б4 тис.грн.; 

1.5.3. по КФК 110201 «Бібліотеки» збільшити видатки на суму 1,932 
тис.грн.; 

1.5.4. по КФК 110202 <<Музеї і вистввкю) зменшити видатки на суму 6,719 
тис.грн.; б •. 

1.5.5. по КФК 110204 <<Палаці і будинки культури, кпу и та lНПn заклади 
ІШубноro ~) збільшиТИ видатки на суму 8S,б4 тис.грн.; . оо • 

1.5.б. по КФК 110205 <dПколи естетичного виховання Д1теш) збшьшити 
видатки на суму 192,574 тис.грн.; . . • 

1.5.7. по КФК 110502 «Інші культурно- ОСВlnU зВICJlВДИ та звхоДJO> збшьшити 
видатки на суму 7,731 тис.грн. 

1 б Відділу фізичної культури і спорту: . 
l:б:l.по КФК 01011б 01011б «Орraни місцевого самоврядуванlUl» збшьшити 

видатки на суму 13,9 тис.грн.;cd1 НIIJI навчально-тренувальних зборів і 
1 б 2 КФV' 130102 роведе 

• • • ПО n. С 50 О тис.грн.; 
змaraнь» змеНІПИТИ видатки на ~ ~ навчально-тренувальна робота ДИТJIЧо-

l.б.3. ПО КФК 130107 <~YТP~aв uпrrи видатки на суму 8,0 тис.грн.; 
юнацьких спортивних ппат).з JJIЬ ва підтрИМJCВ спортивних споруд» збільшити 

l.б.4. по КФК 130110 «ФІНавсо 
Видатки на суму 19,1 тис.грн.; ізовані бyxraлтeріu) збільшити видатки на 

l.б.S.по КФК 130113 <<Централ 
суму 9,0 тис.ІрН. . НИJI та архітектури збільшити видатки по 

1.7. Управлінню М1стобу,цува амоврядYJIВНIUI» на суму 15,9 тис.грн.; 
І(ФК 01011 б «орraви місцевого с ального господарства збільшити видатки по 

1 8 УправліННЮ житлово-коМ)'ll вpВДYВaRllJl) на суму 29,82 тис.грн.; 
І(ФК ()l 011 б «ОрraRИ місцевого само 



с .. 3 
1.9. пеЦВIДДШУ КОНТРото за стан 6 . . 

IзailнОМ міста по КФК 010116 ор . ОМ по пaroустрою та ЗОВНІШНІМ 
ДІ б· « raни МІсцевого caмoBpJJДyВaнНJI» збільшити 
Вlfдатки на заро 1ТНУ Ma~ на суму 6,9 тис.rpн., зменшивши при цьому видатки 
по нарахуванню .на зароБІТНУ мату На суму 6,9 тис.rpн. 

1.1 о. УправлІННЮ КОмуналЬНО-І вnacH • б· • 
ОСТІ з шьшити видатки на зароБІТНУ 

DJlату на суму 18,5 тис.rpн., зменшивши при цьому поточні видатки. 

1. В межах 

перерозподin: 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

зaranьного оБСJlry бюджетних призначень здійснити 

1.1. Управлінню житлово-комунального господарства: 
1.1.1. по КФК 170703 «Видатки на проведеННJI робіт пов'JlЗаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманНJIМ автомобільних дорі!') 
збільшити поточні видатки на суму 61,6 тис.грн., зменшивши при цьому 
капітальні видатки; 

1.1.2. встановити видатки в сумі 800,0 тис.грн. по КФК 240900 ссЦільові 
фонди, утворені органами місцевого caмoBpвдyвaнНJI і місцевими органами 
вmcонавчоі влади» на співфінансуваннв інвестиційних та інноваційних проектів 
з енергозбережеННJI в житлово-комунальному господарстві. 
. 1.2. Відділу капітального будівництва зменшити видатки по КФК 240900 
«Цільові фонди, утворені орган ісцевого caмOBpвдyвaнНJI і місцевими 
органами виконавчої влади» н , 80 с.гр . 

,,"01 * 
.:(1'0 11 ~~ 

Виконуючий обов'JI3КИ q... n D al,; .., 
міського голови - секретар - ...... 

І.В.Сапожко 
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3ll1IIJ&YНOX IСОIІІ1'Іа сі 
'Y200'DOId r На .. rana811aro рспПОРlUUlиа 

кашrf. 

ПермllС O&'anfII, 811д1Т1Сн '''1Ud & 
,~ nPOBQllНnICII 

06'1Х1' 
BиaccnvlC 

3aran.ннА a6c:.r JUepwcllOC1i 
Фін..,c:yDIНU 6y.lliIНIIImII 

НIПОЧIПOlC 

61ОШlCe'Пlоra 

- року 

ТНС."",. % - 2 І 3 4 - olulllantran.lloro 6УAl81111Ц1'81 liровара.ICDІ 
)101 

мlUoкаl РIWІ 

IkИro, 8 Т .... по 06'аста.: 13284',9 32,4 
Прасктуванll8, кaplll)'88НН8 ра6очоra npoeау та 
6удlIIIИЦ11lO IдМЇlIlC1p8'I1IBHara 6уДІІНКУ :І 
6naroycnpcи:м IІрlUlсrлаї території тaIC)'JI.1YPHD- 20194.0 51,3 
IlImIIlCOlOra ка"мекс:у s rJIQ8IUolCOlO 38J10I0 НІ 441 
мІсЦІ. по 1)'& Гarapіиl, 18 в м.!іроupи 

ПpoalYUlllUl, кариrya8И1І8 ро6очara проеау та 

pcICDIIcrpyкцia Шl1pOвоra ".у нвцтм • М. 650,0 79,1 
IiPDIIРІІ 

I1pomyaaиII8, кapНl')'88НII8 ро6очоra npoeау та 

IіудlаниЦ11lO IUUIд08Ища по ВУ& K)'Iy.J088 В М • 10590,9 57,1 
• IiРОIlРН 
ПрасlCl788ИlІ8 ,. 6удівНИЦТІО rpoМIдCIIICOf'O 1)'81111'І')' 494,3 9705 
."'РКУ "Приаирии." 

Прас~IІ8,,~~~мuu~ra 23371,2 24,4 
_lІну "Куп ..... па ІІ)'JI. Шевчен", 10. М. Ііроаарн 

ПроClCl'y88Иll8" pe_cnpyxцia Muu.Hora 310,0 51,1 
СїасеАну "Лідер" в ... !іро.ри 
П~IІ8" P~Hcrpyкц" Maric:rp8llWai 

509505 32,9 l)'IIUЦi раАаинara sнa'lСИ118 в М. Jiро.ри (.УJI. 
L 8ou'E'JIН8ИИІ\ • 

Прое~lІ8, КОРИIp8llI18 ро60чоra nPDCICIY та 
4021,901 31,9 

pcкoнC1pYlCЦia II)'JIIIW paJiоииоra :lIf8IICННl (~JI. 

- OnімniІСІоІСа) в ... !іро.ри КJliacloКOЇ 06nam 

ПРОСХ'Іу88НIІ8 ,. ~~иc:rpyкцIJI 1634,0 73,2 
811)'tpіWНWJICUp1U.иоra npobдY (І)'JI. 

- МanoIClliIlCloIC8) в м.!іроари Кпilс.wї 06n. 
ПPDCJnyaaн .... ХОРllrp8И118 ро6очоra npocJnY та 
PCIDНC'rpyIcцia маПctpм.иої IІ)'JIIШi 42460,1 24,4 
311r1Jn,HoMlc.xol'D sнaчеИIІ8 (І)'JI. КпТllсwra) • м. 
liро .. ри (І етап: від a6""JЦНoї дopDf1l до раАону - РовlUlа) 
ПPDelnyaaнIl8 ТІ рехоиcтpyкцla ДlmI'IОЇ шlCO!lИ 

377,3 79,4 Mнcтeцra по ВУ& Hll38/lacнocm.12-6:1 ~ 
npllllcl'JloT тeplnvpii ТlIUIIrIJIOВИМ дахам • М. 
liроllpи 

ПPDeJnyaaкIl8 ТІ 6удlвИИЦ'І'1ІО mo~eдa;:.... 227,4 71,6 
цер .. и парафії СІ. Anocnana і t88If1"IIIIlC18 
Iiorocno. па ІІ)'JI. Черauud8Q1COI'D в M.Ii~ 

ПJlOClCJyaaиIl8 ТІ рекаиc:rpyxadl rocnoдaP'ID- .. 5906,0 14,0 

lIIrrНora IІОДОnpolOA)' по І)'JI. Кпі8Clo18 В м. ІіpoDP 

Дaunnr5 

.lO'I_I ••• lIre ... 'pu8 
аЬ 15.11L2OO9 ом 1261-71-05 

BcWJro Ba.ara 
81uaanci8 ІІІ 811118Т1С18 ІІІ 

:aucpWCIllI8 ПО1'О'І11ІІ1І 

6удf811Иuna рІк 

06'anall. 
~aR§rncl pcнat 

11IC.rpll. ТlIC,rDll. 

5 6 

89853.0 12684.0 

1017105 1066,6 

135,1 10405 

4541,1 494,6 

12,3 605 

17676,4 579,7 

127,6 116.1 

3417,6 1027,7 

2737.131 321,603 

438,1 83,1 

32107,7 5503,3 

17,1 70,4 

64,6 64,643 

5017,4 113,7 



~ .... 2 
І 3 4 5 6 :.- орос...,..."'1 ТІ pcкaн~ при .. іщеи. 
І aillClolDМl1)' під ОФіCl.і nPlI .. iaaCI.11I по ву",. 

r~cJCldCDro .... іро .. ри 
2744,0 1.0 2716.9 400,0 

r- npoclCJ1lllll11 ТІ рскаШnРУIСЦЇl &асеІну "Вanнa8 в 
.. .5раllРI.З 06n1llll1YAl111I .. СИ'араІІі. ЗИ,О 36,7 246,9 20,0 -оросJП1llll"11 ТІ будіll.IІQnD 6anrrolCllpnlPIIDrD 
.иrnDlDro будиику по вуn. ЧерНІХіlQКОro І рlllОllі 100,0 0,0 100,0 40,0 
pCDNіЩСllИl 6YДIIIIКY 16 19 - Oc1WСJlИІ тcpmopii 1В1DДD.lдaедсlПll дощових ТІ 
111І11І 8Dд 3 ТСРІІТОріі пiдronnеНl1Х IКН1'nOIIIX paJlоніl 
11 .lІen. cїna.c.кarocnoдapc.кoro ПРЮ"'''СІІІІ. 
JIIC1uloT ТІ пі8ДеНI~J8XIднaі lfacmtlfH ".&POI.p" (1_ 7102.1 47,6 3723,0 10,0 
С'ІІІІсПроеІС'ІУАННІ Тl6уді.IШImo IOдDli.ucщy 
ДОШОІ'ІХ ТІ 'I1UIНX IOД по lІаснl)' «Обапон" в 
.. .5POlaplI) - npoclC1)'lllllНI 1в 6уді.11ll1mo 3Dlllішніх .,ер. 1 О 
кв ДІІІ enеanpoпостаЧIННI IV -1'0 ...,.0101'0 раІону В 

6480,5 0,0 6410,5 2661,554 ... !іров.рн КI'Їlc.кai 06n.(.ід ПС "Ато.,ініЕА", 
"МC'lUYPriRна" до РП (ТI1)-S) 

Ynpub .... 811T"'08o-комyl'U1oНоro racnaд8pc:т88 21839,1 2,4 21320,1 З828,0 

1101 D~Dro, 8 Т .... по o6'an8z: 18839,1 15,9 18320.1 828,0 

Про" .... перспexnt.ноro pm.ИnCY 
темОПDCТIЧIННІ .. іста ТІ ВПРОІІІРСІПІІ 16837,9 0,0 16837,9 100,0 
сисрm6epіl'llO"НХ технanопА по кп 
"SPOlaplnCMoeHcpra"cpeJD" на 1009 рік 
&УДЇВННЦ'І"ІО мaricтpan.ноro 80дDПРОВОДУ ПО 8Уn • 
..; оіQloка 1001,2 15.9 1412,2 618.0 

IID4H "01'0,8 Т .... па a6'anaz: 3000 0,0 3000,0 3000,0 

ПоПОВНСННl cтa'IYI1.ora фои.цу "CJIya61311МО8НtIICI" 1500 
0,0 1500,0 1500,0 

ПonOllIСННl cnnyrнora фои.цу кп 0,0 1500,0 -!іроІ.рaneмоснІ:РraмcpeJD'' 1500 1500,0 

IID4H УIІ)ІІІІІ.ІІіНIUI праці .... coIQUНCl'f НlcenCIUIII 142,8 О 142.1 142.1 

кп «Atne .. MlТCDi і дитини» 47,6 О 47,6 47,6 

кп «Atne .. 230. .-, """"і: О 47,6 47,6 

кп «AtnelC8 249» ~ .. ' ". ..У I:-~. О 47,6 47,6 

~ РАЗОМ 71 l'l "і-. ~'.; IIOA~1 111315,9 16654.1 

" V~~~~~t 
~A 0608'13101 Mi~кaro ranОIН - ceкpe1lP рlАИ 

*0 ~, ~ ) J.8.Can08ClCD 

"", ~ J ~~~ cS...... \ h\ 
• -tr '" о' "~чо\~ 
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П~eniк дсожаввих та реriов81ІіоВИХ Jфоrpaм по містУ Бровари ва 2009 рік 

КФК квк 31111111Wшl Фом 

• .006 Ва_ .... мIcwioI ..... -. . .. .. ~: ...... 

250404 

.091109 

120100 

120201 

.091102 

.091102 

2401'00 
250404 

240900 

240!J00 

.020 

Інші llUUПКII 

Пporpaма .Ьан ... енна дсра81U1Х 1'8 

аРаФеС:іІІНИХ СВІТ, lО.inelllUlX DТ, 
3ІІОХО'Іенна 3&:ІІІСІІУІ1І перса f1JOfIIlUZOIO 
мо нa2OO7-~ 

• Пparpaмa 3116C311C'1C1IU &роварсwcoї 
ФіR~сова п~ ~1CНX oprвнbaцliвcrcpaнi •• Uhm І праці 1'8 

aprвнbaцiR ін8lШUU8' ~ 36роllииx c:иn 

Тcnс6а"ClUIІ І paдIoмoMCНIII 

Проf1JllМl' дiuwsoc:d 1'8 фінанс:а1Di 
nlдтpНМDl &роаврс.IІОЇ pcд1UCIUЇ 

.. 1c:s.auallolUlDro PIUdoм08llCIIIIII 
Пparpaмa JIbUn.НaC:d. Фін8l1с:авої nUnpНМDI 
1'8 ІlІфОРМYUНIІІI')JDМ""1ІОС'Іі UIQДO 
аіІш.ності opnudв Mlcцaвoro 

CIIМOII~III ЧСРС:І КомylllUПtllС 
nl.lUlp"DlC18D &роарс:а.IІОТ "ыloT puи 
"Тcnccnyдіа·Н ... с .. Істо" 

Псрloд1l'lИl .IUUIIІІІІ (racrк ... Проf1J .... aiuwкк:ri 1'8 фінанс:а1Di 
а&урН8ІІн) nUnpHMa JIUIIICЦIЇ ПI3CrН "&роаара.а 

П8l10р0м." 

ПPDf1JUlll І JIUCOДН цanpi. 
IXJI&iw,нIIX c:nya6 ДІІІ c:lмт. дhd 
... мanlUli 
Пpof1JllМll13llXOДН цcmpiв 
с:оцІan.11ІІХ cnyac6 ДІІІ сімт. дiтdl 
..... ancW 
Уа"","а ас .... 
Цina.a.1 фotUPI, )'І1ІОрСІIІ opnulUl" 

.. lc:цaoro ClМO.JНIAY8IIIII1 І 
мІсцевІ"'" opnulllМll .IІIІІІІIВlЧОТ 
8111U111 
ІІІШІ .11ДІІ11СІ1 

МlCItICII nporpuca пUnpнма сім'ї на період 
до 2010 року 

МІ.:.. nporpaмa nbrrpн .. 1CI1 .. модІ 111І200 .. 
2010 роа 

:ЦInWI8I фОІUIIIo )'nDpCId opnu ..... 1І IМlа. .. nporpaмa -ДDШIWI.1І01 ОСВ1111 .. а 
.. Ісщсвоro C8МO~1II1111 і 2008-2010 PDICIІ 
Цin.a.1 фоlUP" )'nDpCIII opnullWlІ МІс .... npof1JlDl8 "3IU1U1WIII ccpc.ull ос.і ... • 
.. Ic:цeuoro C8М081JQY18111111 1182008-2010 IIOICIL 

.' 926.2 

38,2 

30 

200 

300 

340 

15 

3 
138 

138 
138 

9ZU 

38.2 

30 

200 

300 

340 

15 

3 
10 ... ,5 

80.5 

80.5 211.5 

301 301 

515 



І 1 !. ------........ .... --- '" .... ~ 
І І L 

.0.1002 Imal8lc.acnar,. '''--'. 1_ .IUI811CI' на c:oцfllllloНllll 

.090412 

.091207 

24090D 

170101 

250404 

2S0404 

.091107 

.091108 

.090412 

Пbu.nr. 11ІО IfIWII01IoCIIIf8CМCНIRO 
(1qЙМ вr:rcpaнia ВВВ І праці. 
lіІІCИDі c:пydn. opr8IІі8 
JlllY'l'PlшиIx cпpu та l1JOМIURO ві 
ПacrpnJlМ" 81IICalaaк 
Чорна6иaw:wcoі D1'I&:I'pOфи) на 
aumny 1ICИ1'JID8O-кoмyII8DWIНX 
ІІОСІІУІ' і І t'IDY 

ЦЬа.ааІ фоun. ynopcai opruaми 
МIC:ЦCaOrO caмa~ і 
місцсАми opra1I8МИ 8IUIDIIU'IOЇ 
8IUUIН 

....... а. DDDI'D ... I 

МїСІоІСІІ пporpама c:aцiam.нora 3UIIC't')' 

ncисіон ... ill8lJlUd8 ,. с:оцїlШlollO
HC3IIXIUЦCКIQt 8cpcrв II1ICМCНU НІ 2006-

2009рокн 

ПporpllМа по 8i1uuJc1щynнн1o 8итрат 38 
lCDмncнCIIIIiAHl .IIIUIII'I'И на баlllDUn0811С nc:pcsaenl" ба 06массн. 
mn.nwlR nPOi3A umмo6buoиим n1nW'08НX IІІІТСІ'ОрIІ НІІ&:СІІСНI18 м.lipo8IIpН 
1JIIIIICnopтoM окремим aтcropї8М ~ U1OМ06bIoНИМ 1JIIIIICnoproм 

...,..llora кapHCfY88lU18 

Пporpaми nUnpимlOl IIЇ.IInpII00C'I1III "Центр 
сацІ ..... lснруДО80Ї. npoфc:cUblOТ'n1 мQИка
с:оШan.11Оі рса6ЬЇ1llФ1 1118an1.lll8 • .alтcА
l118anіді8 ,. МDllOAIOt 1НaniaIa
ВpoapcL1IDJ1J мlCIoJIDI'D 1'OUPНCТU ill8lUliдi8 
3)1188СН118М Onaplto-pylC08Dl'O 8ІІарау 

Illwl8идаа1 ~panICllJl8'' 

Праrpaма nUnpJDIIOI SpoupcJ.IIOЇ 
мІса.краІІонноТ opnнbaш1-1'О111р1кmа 

ыwlwumcи ЧСРВОIIOl'O XJlCCl1l УхраіНl1 
.060 DWaIIIyca ....... 'r ..... oaul .. -. -' 

CowlIJIoIII проrрuщ1311XOJU1 МІс ... nparpaмa пUnpимIOl сІм'і .11 nepJQII 
,QIИ1UIIв у CI11IDa сім'ї до 201 О РІ*У 

3uoдs1 no pcanbaцt'i рсПlIНIIIIWIНХ МіСІоІСа nparpaмa 81AnочИlІІС)' 111 
PJIOI'PIW .LurIJllH'nCY11l OJIDpoaпal.18 =11111 псрloa 2001-2012 

ClIІ" JIhd paldв 

blWi81uumallll COWIWoIIIIII 

Мlс:.а npDI'PU'l COWIIWlOf'O 3ІІХІІСІУ .IIiтeJl· 
ClIРіт,. .IIЇ1'CR.1ICi _ІІШІШІ." ба 
6an.xJ1CIoICDf'O nilCll)'Dlllll" 1112009-2012 
:130101 

аа .... • --.... 

зо 

, 
\ , 

30 

362.S 362..5 

374 374 

13059.5 13059.5 
766,5 ІЗ05І.5 1312' 

450 450 

40 40 

40 40 
337,5 -

15 15 

177.9 171.9 

105,1 105.1 



І І 
.091103 

.090412 

oc;r, 

lCuu"",W., """,."",.." , -" 
~ ... acDpnu.'.YCn"", 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
07400, м.БроваРIІ, вул. rarapitla,lS. Тм. N! S-03-98 

or.-@CJJ> Н!! r:?-о;І.з.и; 
на Н!! ._---

[ Виконуючому обов'язки ] 
міського голови -
секретарю ради 

(-І" eLtl'" Я· f 
1!91' .1с. О 9 . 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на РОЗГЛJJд сесії Броварської міської ради, 
JПCa відбудеться 15.10.2009 року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 
року Не 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 2,3,6 

Начальник 
фіваисовоro управління С.П.Коврига 
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