
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

<<Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1,2,3,4,5,6 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України <<Про місцеве caмoBpJIДyВ8ННJI в 
Украіні», 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 
Н!! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рік" (зі змінами, внесеними 
ріmеННJIМИ міської ради від 26.02.2009 Н!! 1058-56-05; від 26.03.2009 
Н!! 1069-59-05; від 16.04.2009 Н!! 1099-61-05; від 28.05.2009 Н!! 1038-63-05; 
від 25.06.2009 Н!! 1164-64-05; від 30.07.2009 Н!! 1198-67-05; від 27.08.2009 
Н!! 1225-68-05; від 17.09.2009 Н!! 1247-69-05; від 24.09.2009 Н!! 1254-70-05; від 
15.10.2009 Н!! 1268-71-05; від 29.10.2009 Н!! 1279-72-05) : 
1.1. в пункті 1 цифру <<239 474,406» замінити на цифру <<239519,406»; 
1.2. в пункті 1.2 цифру «76 816,81» замінити на цифру «76 861,81»; 
1.3. в пymcті 2. цифру «241 782,028» замінити на цифру «241 827,028»; 
1.4. в пymcті 2.2. цифру <<76 983,932» замінити на цифру «77 028,932»; 
1.5. в пункті 8. цифру «49 128,186» замінити на цифру «48 739,108». 
2. Додатки 1,2,3,4,5,6 до рішеННJI Броварської міської ради від 13.01.2009 
Н!! 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рію) зі змінами ВИЮІасти в новій 
редакції (додаються). 
3.Фінансовому управліншо Броварської міської ради проводити 
фінансувaннJI видатків, згідно з даним рішенням. 
4. Це рішеННJI набирає чинності з да :.\ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИ'('ї 
до рішеВВR Броварської міськоі ради від 12.11.2009 року 

«Про BHeceННJI змін до рішеННJI 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року 

К! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1,2,3,4,5,6». 
Відповідно до Законів Украіни «Про Державний бюджет Украіни на 2009 

рїю), <<Про місцеве самовридуванНJI в Украіні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу Украіни, розгJIJIНYВШИ пропозиції бюджетних установ, 
виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. В межах загального обсJIГY бюджетних призначень здійснити перерозподіл: 
1.1. Міській раді міста Бровари зменшити видатки по КФК 250404 <dнші 
видатки» на суму 19,8 тис.грн. 
1.2. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки на загальну суму 
35,61 тис.грн., в т.ч: 
1.2.1. по КФК 091102 ссПрограми і заходи цеНtpів соціальних служб ДЛJI сім'ї, 
дітей та молоді» на суму 14,5 тис.грн.; 
1.2.2. по КФК 250102 <<Резервний фонд» на суму 21,11 тис.грн. 
1.3. Управлінню праці та соціального захисту населеННJI Броварської міської 
радИ зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядув8ННJl) на 
суму 0,69 тис.грн 
1.4. Відділу У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради зменшити 
видатки на загальну суму 23,9 тис.грн., в.т.ч : 
1.4.1. по КФК 090412 <dвmi видатки на соціальний захист» на суму 17,4 
тис.грн.; 

1.4.2. по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах молоді» ва суму 6,5 тис.грн. 
1.5. Фінансовому управлінню Броварської міської ради встановити видатки по 
КФК 250323 «Субвенція ва у1рИМ8ННJI об'єктів спільного користув8ННJI чи 
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користувавНJl) на 
викон8ННJI програми цеН1ральної Р8ЙОlПlої лікарні «Програма додаткових 
заходів щодо забезпечеННJI лікувально-профілактичних закладів міста ліками та 
витратними матеріanами в зв'JJЗКУ 'із спanахом ГОС1рих респіраторних 
захворювань та грипу» в сумі 80,0 тис.грн. 

СПЕЦ1AJ1ЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

I.Збїльmити доходну частину спеціального фонду бюджету міста на загальну 
суму 45,0 тис.грн., в т.ч.: 



~ 

1.2. збільшити доходи по КФК 500800000 «Збір за забруднеНИJI навКОЛИlПВЬого 
природного середовищ&» на суму 45,0 тис.грн. 

BHДATКJI 
I.Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на суму 
45,0 тис.грн., з них: 
1.1.Управлiиmo житлово-комунального господарства збільшити видатки по 
КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 
суму 45,0 тис.грн. 

2. В межах загального обсвгу бюджетних призначень здійснити перерозподіл: 
2.1. Відділу капітального будівництва змевшити видатки по КФК 150101 
«Капітальні вкладеИНJI» на загальну суму 500,0 тис.грн., В т.ч.: 
- по проектувaнmo, коригуванню робочого проекту та реконструкції 

магістральної вулиці загальноміського значеННJI (вул. Київська) в м. Бровари (І 
етап: від обrіздної дороги до району Розвилка) на суму 406,612 тис.грн.; 
- по проектувaнmo та реконструкції приміщень військкомату під офісні 
приміщеИИJI по вул. Грушевського в м. Бровари на суму 93,388 тис.грн.; 
2.2. Управліmпo житлово-комунального господарства: 
2.2.1. по КФК 180409 <<Внески органів місцевого самовридувaННJI у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької діяльності» по кп «Служба замовИИІ(8» 
збільшити поточні видатки на суму 500,0 тис.грн.; 
2.2.2. по КФК 240900 <<Цільові фонди, yrвopeнї органами місцевого 
самоврядуваиия і місцевими органами виконавчої вла.I~И» Зб~шити поточні 
видатки на суму 19,3 тис.грн., зменшивши при цьому кап1Т8JIЬНl видатки. 

Виконуючий обов'J13КИ 
міського голови - секретар ради 

: 8 •• 

І.Б.Сапожко 



Додаток 1 
до рішеННR міської радІ! 
від а (І. ()9. N! /.J..f.t. :f~-DГ 

Доходп бlОДЖету аl.БроваРII па 2009 рік 

- НаilаlеnyваНПR доходів 
тис.грн. 

Код 3ВПUlЬІІІІR CneqlanitllIIR фО11Д Раоаl 
згідпо і3 бlОджeТllОIО фО11Д PaOl\1 ут.ч. 

клаСllфікацією 
бюджет 

Р0381тсу 

1 2 3 4 5 6 
100000 Податкові IlвдходжеllllR 120308,000 2446,000 122754,00(,' 

Податкu на доходп, подаТКl1 ІІа ПРllбуток, 

110000 подаТКl1 ІІа збільшеllllИ PllllKOBoi вартості 89051,3 89051,3 
110100 Податок з доходів фізичних осіб 88921,3 88921,3 
110200 Податок ІІа ПРllбуток ПЇДПРllєаlСТВ 130 130 

Податок на прибyroк підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

110202 впасності 130 130 
120000 ПодаТКlI ІІа маспість 2400 2400 

Податок з власників транспортних засобів та 

120200 інших самохідних машин і механізмів О 2400 2400 
Зборп за спеціальне ВllКОllанни ПрllрОДНПХ 

130000 ресурсів 15859,2 15859,2 
130500 Пnата за земmo 15859,2 15859,2 

140000 Внутрішні ПОДВТКlI па товаро та ПОCJI)ТII 5217,3 46 5263,3 
140601 Податок на промисел 12 12 

,; 
Пnата за державну реєстрацію су6"єктів 
підприємницької дiJшьності, об'єднань 
rpOM8ДRII, асоціацій, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого caмoBpндyвaнНR, 

140603 ста1УТів територіальних rpoMIД 105 105 
140609 Пnата за державну реєстрацію, крім пnати за 

державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької ДЇRnЬHOcтi 0,3 0,3 

Пnата за торговий патент на денкі види 
5100 46 5146 140700 підприємницької дiJшьності 

160000 Івші подаТКІІ 10180,2 10180,2 

160100 NПсцеві податки і збори 1680 . 1680 

160400 Фіксований сinьськогосподарсьJCISЯ податок 0,2 0,2 

ЄдиниЯ податок ДJIJI суб"єктів малого 
8500 8500 160500 підприємництва 

.~OOOOO Неподаткві 08ДХоджеНIIИ 
2285,! 4926,5 О 7212 

211100 НадходженНR коштів від відшкодуванНR 
~ втрат сіnьськогосподарського 405,8 405,8 

і лісогосподарського виробництва 
І 

Частина прибудку (доходу) господарських 
організацій, які належать до комунальної 
впасності або у статутних фондах вих є 

5 5 
J!0103 частка комунальної нnaCHOcтi 



~ нвдходженНJI від розміщення в установах '. 
банків тимчасово вільних бюджeтJШХ Коштів 

210400 
~ 

230,5 230,5 
) AдalilllcтpanlBui зБОР11 та платежі, ДОХОДІІ 

'220000 від некоаlерціііllОro та по6іЧІІОro продажу 510 510 
1"'"220900 Державне мито 510 510 
~ 

210811 АдаlіllістраТПВllі штрафll та іllші саокціі 15 15 
І"'" AдalillicтpaTllBlli штрафll у сферІ 

210813 за6езпечеllUJl 6езПСКІІ ДОРОЖlIЬОГО руху 1500 1500 

ШтрафІІІ санкціі ЗD порушеllllR 

заКОllодавства про патеlrryваННR, за 

порушеUUR Ilораl реryЛlоваНllR o6iry , 
готівкв та про застосуваllllR реєстраторів 

розрахуUКОВIІХ операцііі у сфері торгівлі, 

210809 гроаlВДСЬКОro харчуваННR та ПОСЛУГ 25 25 
240000 ІвшіuеподатковіПВДХО~НПR О О О 

..грошові стягнення за ШКОДУ, заподіяну 
;-

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного сереДОВlfща . внаслідок господарської та іншої 

240621 діJШЬНОсті"; О О 

Відсотки за КОРИСТУВВННJI позиками, пі 

241106 надавалися з місцевих бюджетів 
240603 Іиші НІДХОДeжRНJI О 

250000 Власuі вадходжеВВJI 610джетuп устаоов 4520,7 4520,7 

Пnата за поcnyrи, що надаються ~ 

250100 бюджетними установами 4520,7 4520.7 
Кошти, що отримуються бюджетними 

, 

установами на викон8ННJI окремих доручень 

250202 та інвестицїRниx проектів 
300000 Доходо від операцііі з капітanоаl О 16512 16512 16512 

" НвдходженНJI від відчуженНJI маЯн&, пе 

l нanежить Автономній Республіці Крим та 
маЯн&, що знаходиться у комунальній 

310300 масності 3050 3050 3050 
надіоджепви від продажу землі і 

13462 13462 13462 330000 пеаlатерівльнп актовів 
ttвдходженНJI ВІД продажу земельних ДШJIНок 

несільськогосподарського призначенНJI до 

розмежувВННJIземель державної та 
13462 13462 13462 330100 комунальної власності 

26880.4 26880.1;-. .!Іоооо ЦlльовіфоDДU 

J,OOBOO 
1.101P за заорудненНJI навколишнього 100 100 
природного середовища 

Цільові фонди утворені BepXOBHOIO Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 

~O1100 
місцевого caмoBpJJдyВВННJI та місцевими 26780.4 26780,4 
Органами виконавчої впади 

122593.500 50764.900 16512.000 173358.400 
Разом доходів (6ез трансфертів) -. 

~o 
ОфісіDні траuсферти (р03ШDФРОВ~JOТЬCJI 40064.096 26096.910 0.0 66161.006 
за видаМl1 траllсфертів та 6JOдиcmв) о о 

~OO Від оргвнів державного )'І!рaвnіння • 
410100 Кошти, що нІДХОДЯТЬ з інших бюджетіВ 



~10200 ДQ'I'ВЦiї О О 
~10201 Дотації ВI!рівнюванНJI, що одержуютьCJI з 

державноro бюджету 
О r. 

~410209 Інші дотації О О 
і.'410300 ~BeHцiї, в тому числі: 40064,096 26096,910 0,000 66161,006 

СубвенціR на yrpиманНJI об'єктів спільного 
KOPI!CТYВIННJI та ЧІ! ліквідацію негативних 
наслідків діRЛьності об'єктів спільного 

410303 КОРИСТУВВННJI 100 100 
"СубвенціR з державноro бюджe'l)' місцеВIІМ 
бюджетам на виплату допомоги сім'вм З 

дітьми, малозабезпеченим сім'вм, iHBВJliдaм з 
дитинствІ, діТRм-інвалідам та тимчасової 

410306 державноі допомоги дітвм"; 29761,3 29761,3 
"СубвенціR з державного бюджe'l)' місцевим 
бюджетам на нвданнв пільг та житлових 
субсидіЯ населенню на оплату 

ом 

електроенеРПI, природноro газу, поcnyr 

а тепло-, водопостачвнНJI і водовідведеннв, " 

квартирної плати, вивезеННR побутового 

410308 сміттв та рідких нечистот"; 8020 8887,1 16907,1 

"СубвенціR з державного бюджe'l)' місцевим 
" бюджетам на HВДВННJI пільг з поcnyr зв'взку 

та інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержанНR ліків, 

зубопротезуввнНJl, оплату електроенергії, 
природноro і скрапленоro газу на побутові 
потреби, твердоro та рідкоro пічного 
побутовоro ПВnИВI, поcnyr тепло-, 

водопостаЧВННR і водовідведеннв, квартирної 
плати, вивезеННR побутового сміттв та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговиЯ 

410309 проізд окремих катеroріЯ ГPOM8ДRH"; 1683,6 1683,(; 

"СубвенцiR з державного бюджету місцевим 
бюджетам на HВДaнНJI пільг та житлових 

субсидіЯ населенню на придбаннв твердого . 
та рідкого пічного побутового палива і 

410310 скрапленоro газу"; 3 3 

[ 410323 СубвенціR з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здіЯсненнв виплат, визначених 

, о 

Законом України "Про реструктуризацІЮ 

заборгованості з виплат, передбачених 
статтею 57 Закону Украіни "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогічним та 
іншим категорівм працівників навчальних 

283 ЗВКJJвдів" 283 



410343г----------т-----т-----r----,.--

nСубвенцїJI З державноro бюджету місцеВllМ 
бюджетам на фінансування ремонту 
приміщень ynрaвnінь праці та coцiВJIЬHOГO 
З8XJIСТУ виконавчих opraнiB міСЬКlІХ (міст 

республіканського в АвтономніІі Республіці 
Крим і обласноro значення) рaRонних у 
містах Києві і Севастополі та районних у 
містах рад ДnR здійснення заходів з 

виконання спільного із СвітаВІІМ банком 
проекту nВДОСКОНВJlення системи coцiВJIЬHOЇ 
допомоги"; 

і 410349 
r Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи з енергозбереження, у 

таму Чllcnі оснащення інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків 

засобамll обліку споживання води і теплової 
енергії, ремонт і реконструкцію теплових 

мереж та котелень, будівництво газопроводів 
і газифікацію населених пунктів 

410358 Субвенція з державноro бюджету місцевим 
бюджетам на утримання дітеR-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківськоro піклування, в 

дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях 

І 410366 

I~ СубвенцЇR з державного бюджету місцевим 
• бюджетам на погашення заборгованості з 

різниці в тарифах на теплову енергію, 
поcnyrи з водопостачання та 

водовідведеннн, що вироблнnисR, 

транСПОрту8ВJ1ися та постачanиCR 

населенню, яка ВИНИICJIа у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енергії, послуг з водопостачання та 

водовідведення тарифам, що 
затверджу8ВJ1ИСЯ органами державної впади 
чи органами місцевого самОВрJJД)'Вання 

410350 І . суб •• 
НШ1 веНЦl1 

Кошти, одержані із загВJIьного фонду 

26 26 

о о о 

; 

213,196 213,196 

13489,91 13489,91 

3693,9 3693,9 

бюджету до бюджету розвитку (спеціВJIЬНОro rkl::=~ ...... 
l!-430100 фонду) ,. ~ !СІ. '~ 0,0 О 
f-==~~р~аз~О~Мuд-О-~-Од-ів----------+---:l~6;~i&f,7.Z~, ;g1"~IГi nr~i~1~6:tii~I{6I~"ВQ 16512,000 239519,406 
[~, --~В~еь~о~ro~дО~~~Од~і!..В---------t-~1~6j~К~~5;і'J=.:~Iі~~ 16512,000 239519,406 

ВIUCOII7JOчuП O&08"R3КU И'СЬJCоra ran08U - eeJCpI11lP радп 
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Показники 

обевгів міжбюджетних трансфертів 

міжбюджетні трансферти 

Субвенції Броварському районному бюджету 

СубвеИЦЇJI на yrpимавви об'єктів спільного користування чи 

250323 niквідацію негативних наслідків дUшьності об'єктів спільного 

кориcтyD8ВВJI 

всього 

Виконуючий обов'взlСИ міського голови - секретар ради 

загальний 

фонд 

120,0 

120 

Додаток 4 
до рішеВВJI міської ради 

від 12.11.2009 N!! ~,sI'J-~S-оа 

спеціальний 

фонд разом 

120,0 

120,0 
0,0 

120,0 

1.в.Caoozкo 



ДодатоlС! 

L 
Перелік 06'Еlniв, ВQаткп на нlСі 6iVIIV'rL. 

"..у •• проводlІТНСН 

ДО рlааеИ •• 8 MI~ICDT ради 

-Ід 12.11.200' м IU.t-?~--os-

~~ за paSYHOK коштів 6ю_~ P03B~ У 2009 РІ І 
Н83ва ronOBHOro РO:lПОPJIДника ОЦ 

tфК 
кошriв 

Об'ЕКТ 

3ВJ"8J1ьниА обсяг 
Відсоток Bcьoro Вс .... ro 

38ІІершеності видатків на видатків на 
фінвнcyJlВНJUr будівницrва зввершеНIIJI ПОТОЧНІ." 

на початок будівництва рік 

бюджетноro об'єкта на 

- року мdбyrніроки 
тис~н. % тис.грн • ТIIC.rpH. .-

2 3 І 4 5 6 - ВJмШ капi1'anьиоro 6удівиицтва Броварська' 
11101 мІська' DІДИ 

Вcьaro, в Т ••• по 06'EКI'8s: 132849,9 32,4 89853,0 12184,0 

~ ПроeкryвВНIIJI. кориryвВВIIJI робочоro npoецу та 
будівництво адміністративноro будинку з 

бпвroустроЕМ приnеглої територіі та культурно- 20894.0 51.3 10171,5 1066.6 
ІllCl'8ВКОВОro КОМІШексу 3 ГJlJlДlЩloКОЮ запою на 448 
місць по вул. Гвrвpiвa, 18 в М. Бровари 
ПроeкryвllВllJl. кориryJIВВIIJI робочоro проецу та 

pexoHcтpyкцiJI шатровоro 1J1JXY НВЦТМ в м. 650,0 79,1 135,8 104.5 
Бровари 

ПроепувllВllJl. кориryвВВВJI робочоro проекту та 
будівництво КJJВДовища ПО вул. Кyryзова в м. 10590,9 57.1 4541,8 494,6 
Бровари 

ПроеП)'II8IIНR та будівВІЩ1'ІІО ГРОМВДСЬКОro туапету 494.3 
в парку "ПриозерииА" 

97.5 12.3 6,5 

ПроепувllВllJl та peKoHcтpyкцїJI ПJJВВllJUoноro 
23371,2 24.4 17676,4 579,7 баСеАВУ "Купвва" по вул. Шевчевкв, 1 О в м. 

- Бровари 

~ Пpoexryвaннв та peKOHcтpyкцїJI ПJJВllВJlЬноro 310.0 58.8 127,6 116,1 

- баСеАВУ "Лідер" в М. Бровари 
ПрDmy8IIВIIJI та peKOHcтpyкцїJI мariстрапьвоі 

5095.5 32.9 3417,6 1027.7 
вуnиці раАовноro значенна в М. Бровари (вул. - BD33' 

Проl:К'1'yllaВНв. кориryвaвIIJI робочого npoепу та 
4021,901 31.9 2737,138 321.603 

peкoHcrpyкцiв вулиці районноro значена (вул. 

- OniмniAcькв) в М. Бровари Київської області 

~poeJa'yJlaннв та peкoHcтpyкцїJI 
1634.0 73,2 438,1 83.1 

внyrpішвьокв8pтIuIыIro проїзду (вул. 

--- МanОкиівськв) в М. Бровари Київської обл. 

ПроeJa'yJlaннв. кориryвВВВJI робочого npoeJC'l)' та 
peкOHcrpyкцiв MariCТPIlJUoHOЇ вулиці 

42460.8 24,4 32107,7 5096,688 
зaram.номіськоro зввчевна (вул. Київська) в М. 
Вровари (І етап: від оfr"13ДВОЇ дороги до раАону 
РОЗВИnКВ) 

\с 
Проetnyвaввa та peкoHcтpyкцїJI ДИТJlчої шкOJlИ 

79,4 77,8 70,4 МИcreцrв по вул. Незвnежвості.12-б з бпвroустроЕМ 377.3 
nPиnеГJJОЇ територіі та шатровим дахом в М. 
Вровари 

Проetnyвaввa та будівництво I"83ОnpoведeRВJI 227,4 71,6 64,6 64,643 
ЦСрlC8и парафіі св. Апоcтonа і ЕВlIJII"CШіста Іоанна 
Воroспова по вул. ЧерllJlXiвського В м.Бровари 
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~t:-::::::::~::::~~::::=----і----13----t-~4t--=~==sl:~~~6==J r проеJCIYВ8НIUI та реконструкцін roсподарч~ 
IІІrrIIDI'О водопровоАУ по вуn. Київсьха в М. Бровари 

~ проеJtl1llВННR та реконструкцін приміщень 
~ .іАСЬКDмату під офісні приміщенНJI по вуn. 

г~е.ськоro в м.Бровари 

- ПроeкtYВВНIUI та реконструкція басеАну "ВOJJна" в 
... Бровари 3 обпВШІуВВННJrМ оroрожі. - ПроеК1YllВНIUI та будівництво бвraтoквартирноro 
хапповоro будинку по вуn. ЧерНJIXівськоro в рaJIоні 
розміщеllНJl будинку N! 19 

ОсушеllНJl території та BOДOBїдвeдeHНJr дощових та 
1UНX вод :І території підтоrшених ЖИТnОВИХ paJlонів 
ом земc:nь cim.cькогосподарського признвченНR 
західної та піадеННD-:lвхїдноі ЧlШІ'Ини м.Sровари (1-
c:ran «ПроепувВННJr та будівництво водовідводУ 
дощових та ТВJIИХ вод по МІСиву «ОБOJJОНЬ» в 

м.Бровари) 

ПроеПУВВНIUI та будівництво зовнішніх lIepeJК 1 О 
кв ДJUI c:nектропоcn'aЧВННJr lV-гo ЖИJlового paJlону В 

м. Бровари Киівськоі об.п.(від ПС "Атомінієва", 
"MeтanypгiAнa" до РП (ТП)-5) 

І Упрвліва 811ТЛОВО-КОМУНВЛЬ.Оro roc:noдapcтв_ 

50101 Bc:ьoro, в т.ч. по 06'acтвs: 

Проrpaма перспективного розвитку 

тeпnопоcr&.ЧВННJr Micra та вnpDввдzeннa 
енерroзберiraючих техвOJlогіА по ЮІ 

"Sроваритerшоенергомережа" на 2009 рік 
Sудівиицтво Mal'icтp8JlldlOГO водопроводУ по вул. 

~oiцькa 
180409 Вc:ьoro, в т.Чо по 06'acтвs: 

J 

80409 

-

ПоповнеlllfJl cтaтyrвoгo фондУ "Cпyzбa замовника" 
ПоповнеНIUI cтaтyrвoгo фондУ ЮІ 
"Броваритerшоенергомережа" 

Упр_..,.і_ пр_ці та соцз_uс:ту н_селе ••• 
ЮІ «Аптека матері і дитини» 

ЮІ «Аптека 230» 
ЮІ «Аптека 249» 
РАЗОМ 

ИХОRyJoчнА обов'аки міського ГOJIови - секретвр рlдИ 

5906,0 14,0 

2744,0 1,0 

390,0 

100,0 0,0 

7102,1 

6480,5 0,0 

22339,1 2,3 

18839,1 25,9 

16837,9 0,0 

2001,2 25,9 
3500 0,0 

2000 0.0. 

1500 
0,0 

142,8 О 

47,6 О 

4"'; О 1\,., ~ 

5077,4 

2716,9 

246,9 

100,0 

3723,0 

6480,5 

21820,1 
18320,1 

16837,9 

1482.2 
3500,0 

2000,0 

1500,0 

142,8 
47,6 

47,6 
111815,9 

113,7 

306,612 

20,0 

40,0 

10,0 

2661,554 

4328,0 
828,0 

200,0 

628,0 
3500,0 

2000,0 

1500,0 

142,8 
47,6 
47,6 
47,6 

16654,8 

1.8.Сanожко 



КФК 

250404 

.091209 

120100 

120201 

.091102 

.091102 

240900 
250404 

240900 

240900 

КВК 

д. р .... п_ 1ІІ1_1CD'1 PIIOIfiiir
."12.11.200'~ «.PL -;1$ -06"--

Персшікд та DеІіоиВJJЬВИX проrpам по мicтv БООВ8DИ ва 2009 oJк 
вlІ3ІІ8l'О11ОВНОПJ po3ПOpIIДIIJID 

IIDШТЇВ 

IншIIlJUPl'l'lll 

HdмcнyвlIIIIPI 

Проrpaмa в1a:JНaченп дepDlННХ тв 

npoфecillниx cuт, IOвlпeJlннx дат, 
3ІІОХО'Іевна 38 3IU:IIJПI перед !рОМЦОIO 

м.5ровврИ ва 2007-2009рр. 

Ф• ..1___ Пporpaмa звбc::mечeвu liроварсьхої 
JВlIНCOВa """I'-I1JOМIUIСЬХНХ _нl_ .. n' • -1"' __ • • ... 
_": __ •• I~ 1. __ -'_1_ і В • 0l'."""-ЦП вcтepllН1В .... пп І прllЦl тв 

ор.-- .-Щ&&D еТеР8ІІІВ ЗбlJOlЬІвх СИП 

Тcnебачевна і pWoMOвac:RВII 

ПеріOJlИ'lНi BНДIIID (raети тв 
aypнamt) 

Проrpвмaдiu,ноcri тв фінввсовot 

DЇД1PВМD IiPOIl8pC&oIlDЇ редахціі 
мiCWCPdoвнorv lJIUIЇOМoвnc:нu 

Проrpaмaдімьвocri. фів8НС080Ї підтримки 
тв інфорaqвaR118 rpoмlдcwmcтi щодо 
ДWn.НOCri ор .... місцевоПJ 
&:8МОВpщyII8IUUI '1ерс:1 КоМУВIllllollС 
пUu1pиDRmlO IiроварсыlDї мic.JIDЇ PIUIН 
"Тcnecryдіа"8ашс мicro" 

Пporpaмa дiвal.вості тв фівlВсової 
пUщпuacи peдuцii l"I3CDI "lipoll8pCloD 
D8В01J1IК8" 

МJeнa проrpaмa підтримки Сім'ї на період 

СУМа 

38,2 

30 

200 

300 

340 
ПporplllИ і !IXDJIII ЦСН1рїВ 
соцім.ннх CIJ18б дпа сім'і, дiтeJI 
твмonoдi до 2010 роху 3 
Проrpaми і 38XIUPI ЦСН1РЇВ 
соцім.ннх cnyd дпа сім'і, дїтeJI 
ТВMonoдї 

Цim.oвi фовдв, yrвopeнi oprIН8МН 

місцевоПJ самоврацуванна і 
місцеаими opl'lН8МН ввконuчої 

вalдН 

Інші 8ИДІІТІСН 

Ва.оro по npof1l •• i 

МJeнa DJXUPВМa підтрнмхн мonоді ва 2008-
2010рокн 

. '. '.' ." . ~ 

Проrpaмa "Обдаров ... ісn." 

rцw.oli фондИ, yrвopelo opnlНlIМJf IМiCU8 ПРОl1JlWа "ДОШJallW'ОI осВіТа" на 

місцсвоПJ самов .. і 2008-2010 РОКІ' 
ЦUu.oli фоНдИ, утворені opl'lН8МН МiCU8 ПРОl1JlWа "ЗIII'IUI,на CCpeдIUI освіта" 
місцевОПJ самоврцув",на і ва 2008-2010 роки. 

005 
,.. ·138 

138 
138 

СпеціlШlollИA dJoнд 

наІІм 
ї-· • .~.' • :. 

.. 
". . ,. 

• '.' t. . ;' 

. :. . 

. ·····'11~7·~· 

38,2 

зо 

200 

300 

340 

3 

005 
'. '1084.5' 

8005 

80.5 218.5 

301 301 

565 565 



{: ..... , .. " <"~.-~-~~-··----·"'·I"''''- . : ..... ~ 1._' .• 050 .сМеа"';', -!" ..... .. '. '.:- ....... '.. . ..r::. :', "і .": ,':': ••• : -~ ••• .: .... ,-о. . ·,·i8U'.- . ... .. " " , ','~ ,.t'.Чіа', . 
f 

•• &3188.5 ~~\,:., ,:a..--r.-\ 

.00ЖОО2 IвшlIICдllТХИ на охорону :IДOfJ08~ зо 30 
1 

Інші 8ICДIIDD на coцfuьнnll 

.0904Ж2 3ІХИСТ Н8CCJJCННJI 362.5 362.S 

rп.m.rи, що BIIUI01'IoC8 BIICCIICВIDO , 

(xplм Icтcpaнfa ВВВ і праці, 
Мic:r.a проrpвмa coцfвm.нoro 3ІХИС1)' IUIc:r.кoi' cnyaбв, opraнil 

Івytpiшвix CJJP8II '1'& rpolllдU, ВІ пенclоверів, iнввniдiв '1'& coцillllldlO-

пOC'l'p8ltQ8JlИ ВВ8СІІЇДОК вc::llXlПQевих Bepc'J1I И8CelleвНR ва 2006· 

ЧорвобllJlJoClolCDЇ I8'J'Icrpoфи) на 2009 роки 

ОШІID)" 8R'DШІО-камунвm.ииx 

.091207 пocnyrі ororuy З74 З74 

Цim.oli фоадн. утворені oprвнaмн 
NЇcцcвoro С8МОlРII.ЦYIIIПUI і 
місцевими opraнвмн _чої 

240900 IUIIAИ IЗ059,5 IЗ059,5 

ас.ОI'D по ~,o~aмI '66.5 1305'.5 13ВZ6 
Проrpaмa по вUuaxщyвaнНlO I1І1р8Т 38 

ІСомпевc:udllиi _иnnarи на 6eDOШ1Qвuе персвe:IeIIU 603 06Mc:8CRЬ 
nUп.roвиІ проЬА aвтoмo6im.вим піт.rolНХ areropil ВllCClleRIUI м. БровlpИ 
'IpIUI&ШapI'DМ охрс:мнм aтc:ropiвc IIICIIDpСІоКНМ lВ'1'OIIOCiiJWn 'IpIUIСПортоМ 

170102 ~oro 450 450 
Пporpaмн пiд'rpНМJCИ п1anpнDlC1'8а "Цетр 
coцївm.нo-tpyдoвoi, профс:сіRвоТ'І'& МОДНІІО-
c:oцiam.кoT рса6lnlтaші iнвanlд1в, дiтdl-

іввмідів '1'& MonoдIIX iввlUliдiB" 
Броввpcr.lCDro Micr.кaro 1Овар_ства iнвaniдiв 
3 yp8CIIН8М опорво-руховоro lIIIItP8't)" 

250404 Інші JIИдI1'XR "ПparвeвJUl" 40 40 
Пporpвмa під1римки Броварcr.кaТ 

міСІоlCpIRонноі орrмbвцlі-товариства 

250404 Інші внда'І1СІІ Червовoro Хреста YxplїJlR 40 40 
...... :-: .. :. '::.060':: ...,. 'і _Р811В СІМ,'" молодІ :.: :~.-::-~!. ,..::;!. ~-. ~:.:.:: -.... : •••• , •• :. ': . 287,15- .'. .... ' . , - '. '- .' , 287,15 _ .. , - . , 

, . 
Coцiuьвi пporpами і 38XOJIII Місьха DpoI1J8Мa пiдtpRМJCIf сім'ї 118 перІод 

.091107 І-них OJJrввll у СПРUІХ ciм'l до 2010 року 5 5 

3входи по pcвпbвцlr perioHВnLHНX 
Mlc:r.a nporpaма вiдnочиuкy '1'& 

nporpaм lідпочинку '1'& 
uдopoaneнl" ДIТeJt на псрlод 2008-2012 

.091108 еннадітеА 
рохіа 168.5 168,5 
МicftJC8 nporpaм8 COЦЇ8JILHoro 3ІХИСІ)' ді-n:n· 

, сиріт та ДіТСА. .кі 38J11W1IШНС8 603 
Інші ВИд8'І1СІf ва COJIIа ...... &m.кiBcr.xoro пїJrll)'В8Нlf8 на 2009-2012 

• 090412 3lXИСТ НllCeJleвJUI IJJOIOf 80,65 80.65 



, 

.090102 

100203 
150101 

170703 

240900 

150101 

240601 

І 
IншJ .8IU181X11 на r:oцlll1Allllll 
38Х1'СІ" яаc:erreнu 

• 'ycвpa_Bдltel о ::1;':':; 

Інші проrpIМИ COJdвт.ВОro 
3lXllСІУ неповRODfrнix 

• міC11l 

В .... 'І1СІІ ва про8e,aeнu робіт 
DОв'JI38IIИX Ь 6удіввицтвом, 

рCКD1l'L'pyJЩiоо, ремонтом 'Іа 

uroмоБЬв.них ~ 

Ціш.ові фонди. утворені oprвн8МН 
мїcцeвoro CВМ08P1ЦY11811J111 і 

місцевими oprвнaмн 8И1СОН"'ІОЇ 
ВnI.дН 

Ba.ara по npol'p8MI 

IM1_1IJIDI"PIIN. n~. _-, ... 200. 
/20ІОрсна. 

Мlc:ua nporpaмa:l "'tтDи. po6cms:l 
o6дapo8DROlO мonoддro на 2006-2012 рр. 

.. ;:_ .. :' . .: ' •. :. .~ .... ~ ..... ;.-0, .:: :. оо: : •.• ' ;:.; I~ ... ~ :.::: :оі 

Проrpaмa3lUl05frвннв днтniI 
бl::lnpн1)'m.ноm і бадоrJUlДвоm на 2006-
2010poICН 

Мїcwca пporpaма ytpИII8НJUI 'Іа ро38И1'К)' 
06єxriв .итлО8О-КОМ)'lllllUdlОro 

rocпo.upcтвa 

..... J :.:-:-: -• .:4110' : .. B-1Uii' _,. _:;.:;;а: "''i;;'.'~-............ .:.:- .. _. : ....... : "':~'T .:~: .. ОО " '.-..... -:-_ ....... : ~:.. •• - - • ... ~": .• :~ ..... : •. ~ о. '''Zа~~I~.~''''''''-'::' .'~"."'~' .·,.,.:.,....·.~,.··._ .... M ••••• .; .•. ;u ... : ...... - ..... ~ ... 

ФШврмонii.мy.nrlнi JCDDCIQ1fJUI і 
анС8М1W '1'11 інші миcrcцwd Проrpвма ПРО8СДCRIUI куm.1урИО-МIСО8НХ 

110103 3IIICJUIДИ та 3IIXOlIИ заходів м. Sровари 

• .~:, ~ -.,: .• :":.:,,:. ВIмІа.1 ф~.оl".ІІ~""н -.:;- о ".:, ,;: •• ~ \, - _. ;'.. ,'._::~. • -:-' .... ~ .• 1·' t -_ ... , .. '·-"0 ...... _" ••• ., •• lf· ... • .. • ••• _ ..... t'··.~ ... -..... . 
• :. :. ;"1:;": :-; .... 50:" caoglj· ...... ~.': ... ':-' ... ' ..... ' .. '.'. :,,:.. .. .~.;.: ·-~·i·· ~".' -: ....... :,' ,~-'::: .• " 

Про&cдc:IID НВ8'181По11О- Проrpвма розвиncy фЬвчиоі куm.1урв і 

130102 . ..... зборів і DfIII'8RIt на 2007 - 2011 РОICR & м.Sровари 

.~ .. ',':. ~. _.'.~,:. .. -ІМІа .. вlDawloro .. :.+ ... .. .. ~~: • i~ : .; ~'\~'i .' .... І.. . .. 
- о _' - і';' /:-;, &;JФ.iи.іIP?,8 i;p~~pc.b' .':.. ..: .'~, -..; :,. : ~,' ::',: 

_19і МIСІоlCOlРuИ,:. '.:": :~'~:'.: : •... : .... 'о о, ., , -.. 

150101 КanlтВllьиї &КnllдClIIUI 

31 

2 

32 

4482 

75,436 

. 
, о ..... .': і· 

_ ... -. 1 •• _ ..... :,,~. ". 

оо .~?::::' '-;::. :71350,322: 

Програма nepcnexnr8Horo розаarncy 
тсnnопостач8RIUI міста та 

8ПрО81д8CR1U1 снерl'035еріl'lЮЧRX 
ТСХІІолоriA по кп 

"SРО8ВРИТСnnОСНерroмсраса" на 2009 
рік 

628 

2446 

10145 
1321' 

200 

124.322 

.. .. .. .. ... . 
: 2іО:·... . \:: : .-.:.~~:!.I:.. .... .." "." .. 

210 
І , 

, .. 
о 

.. о -. .. .: ; .. 
•. ~ 

_. '.- .. 
ПPDJ1llМ& по 6удfaИІШ1'D), та 
РСКОllc:tp)'lЩl1 іll8Cllеринх McpcIr ва 
2008-2009 POКlI 

- , 
"_ .. О. " 

. , 

~,1307 

188.4 

.. 

32 ·0 " 
:Ї8Шіu

О

: 
4482 
628 

2446 

10145 
17701 

200 

124.322 

75,436 
-.. .~ . 

'210 :':. 

210 

.: 
IЗ07:: , 

188,4 



. 'ГiSОIОЇ -Г' .. ~hwn"rl8A:/llUlel'_ , .' І І . фа'UIИ, yr8opr:1" ap~nw" Праf1lllМ. па 6у.al ••• иan8 .... 
IAlJcцaoro C8AIO.PIfIO'8 ....... pCICD .. ~ a6'arrI. caцl_ ... al'D 

, 
\ МЇСЦС811A1J1 оpnunw" .,nш" ... оf ПРИЗІІ.'ІСННІІ на 2008-2009 роки 

240900 вnaqи 323 323 
Ba.ol'D по nporpaмl 3057,555 3057.555 

150101 Квnї11UlЬНi 81C111U1CНU 6529,091 6529,091 
ЦШr.oвf фонди, yraopeнi оprвнlМИ SудівНИЦ'ПlO '1'11 pCКOHcrp)'1CЦЇ8 

мicцeвol'D C8МOB~ і Mвricтpan'HНX BYJlНЦlo 
місцевими орnurВМUllllCOнuчоі 3III"ВJПoIIоміCloJШI'D прнзначснlUI на 2008-

240900 IUIIДII 2009poICН 1120,0 1120 
Ba.ol'D по проrp8МЇ 1649.1 1649,1 

Мїcr.кa ПРОl1'вма по будіанlІЦ11І)' та 
РСКОНС1руКЦ1Ї 3III"8JПoноосвіmіх та 

дoJDJdт.ннx 38XlllUlів на 2008 - 2009 
150101 lCвniтвm.нi 81С111U1СНIUI ~poкн 70,4 70,4 

Micr.кoi проrpвмн по будівництву IV 
iIDIТJIOBOI'D pвRoнy 

м. Ііроварн на 2008 - 201 О рокн 
150101 lCвniтвm.нi BКnIUlCНIUI 2661.554 2661.554 

.. ~.~_~i·. ';" .·;;22Н:· .18авса. JllPlllUlbnurt ••• .,..~.,~.;.!~ .... . ' .'. .'''4;:'' :-::-:~! .• ~:;. -- .~ -:. -•. ·.-1ii·,:~ , .. !+ 130::- . -' .: ..• t:~ .. : 0:':,,; . .::··t: •• О .•.• .130 . '. . . 
Су6вснціа 3 мiCllClol'D 6to.tPt1:'l)' Проrpaмa профinlllmUCН зnо'ІНННОСТЇ, 

250344 
дcp8lllному 6юд:8С'1)' на BIUIOНIUI змїцнcнu ПРО80Пos-дкY, охорони прu і 

. DPOI1JIIМ соцUuu.нo-cxoномїчонro свобод IрОМадаІІ У м.Ііроварн на 2007-2009 
та X)'JlЬ11PHOI'D ро3ВН'1'Х)' рCnOнів lрокн ~ v~ 50 

~. ~_!( О;іІ ~v 250323 Ф~r ~ Q. ... ~ І ~I І 80 
.~.{~.: :.,. ~ ~:t.".1.;::' і' Вмn~':-' '::'~~!.~ ... :::J.'.: :~~~:..~~: :".: .. ···;:::·:~···~k-e·t:._ '. r.it.1 t· .. · '" ·aI.·~.::' ·:~·:;t ~56Z.I18(j :fb·fh r :~~"=-~1 ... -. ~'ai' . .. ' .. .41116,322 : 4873'.101'/ - .. '_ .. 

\ "-'=J jVfJ. 
Виконуючий об08'ПО міського ГОП08И - секретар ради /-- 't/A I.В.СвпOЖlCО ~ . . '" e"qQ [/'. , 



АРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ФПlAНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

07400, м.Бровари, вул. Гагаріна,1 5. Тел. НІ 5-03-98 

[ Виконуючому обов'JI3КИ] 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської ради, 
яка відбудеться 12.11.2009 року, проект рішення, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- 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 
1,2,3,4,5,6.; 

Начальник 
фінансового управління с.п.Коврига 

Оа 
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