
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г П .. --, 
ро внесення ЗМІН дО РІшення І 

Броварської міськоі ради від 13.01.2009 року N!! 1003-53-05 
«Про бюджет міста на 2009 рік» та додатків 1,2,3,5,6» 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, згідно розпорядження 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря Броварської міської ради 
від 16.11.2009 N!! 256 та розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 17.11.2009 N!! 998 та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, БІоджету, 

фінансів та цін, міська рада 
вирішила: 

I.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 N!! 1058-56-05; від 26.03.2009 
N!! 1069-59-05; від 16.04.2009 N!! 1099-61-05; від 28.05.2009 N!! 1038-63-05; 
від 25.06.2009 N!! 1164-64-05; від 30.07.2009 N!! 1198-67-05; від 27.08.2009 
N!! 1225-68-05; від 17.09.2009 N!! 1247-69-05; від 24.09.2009 N!! 1254-70-05; від 
15.10.2009 N!! 1268-71-05; від 29.10.2009 N!! 1279-72-05; від 12.11.2009 
N!! 1282-73-05 ) : 
1.1. в пункті 1 цифру «239 519,406» замінити на цифру «246784,306»; 
1.2. в пункті 1.1 цифру «162 657,596» замінити на цифру «169922,496»; 
1.3. в пункті 1.1.1 цифру «39 964,096» замінити на цифру «40983,196»; 
1.4. в пункті 2. цифру «241 827,028» замінити на цифру <<249091,928»; 
1.5. в пункті 2.1. цифру <<164 798,096» замінити на цифру «172 062,996»; 
1.6.в пункті 8 цифру «48 739,108» замінити на цифру «48 720,108». 
2. Додатки 1,2,3,5,6 до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 
N!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рі . мінами викласти в новій 
редакції (ДОДаІОТЬСЯ). . і ~ ~ іа. і,., .. 
3.Фінансовому управлl.ННlО Брова JI~:!-"-.Ml~a~ ради проводити 
Фінансування видатКІВ, ЗГІДНО з даним !р. . ~~ d\ . - "-0 4 Це рішення набирає ЧИННОСТІ з дати J; пр ,. :я n D . o.~1 1 • .а 

~ " ..., 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

м. Бровари 

від {!}~2009P. 
N!! ~",~ т-Р3 

/ АЬ І.В.Сапожко 



поДАННЯ: . 4' СП начальнИК фінансовоГО упраВЛІННЯ -----'сG-lL-~_~-н-..... _''''''"---- . 'КОВРІ", 

поГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови В.В.Руденко 

- начальник IОридичного відділу І.Г.Лавер 

- ВИКОиуІоча обов'язки 
наЧaJIЬНИІСа управління економіки - __ ~~~r.f ___ т.г.поліщух 
заступник начальника 

- ВИКОиуІоча обов' язки 
начальниха загального відділу -
головний спеціаліст загального відділу vt:~ Н.Я.XижнJX 

- голова комісії з питань соціально
еКОНОМічн~го та.культурного розвитку, 
БІОДЖету,фшанс1В та цін 

\' 

000719 \ 

А.В.БуJIКI 
--------~~~----



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИ.f.Ї 
ДО рішеВВR Броварської міської рs;.и від 19.11.2009 року 

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

. N! ~003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1,2,3,5,6». 
В1ДПОВ1ДНо до Законів Украіни «Про Державний бюджет України ва 2009 

рік», <<Про місцеве самоврJJДyВаввя в Україві», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу Украіни, розгзumyвmи пропозиції бюджетних установ, 
виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. згідно розпоряджении виконуючого обов'JI3КИ міського ГОЛОВИ - секретаря 
Броварської міської ради від 16.11.2009 N! 256 та розпоряджеННJI ГОЛОВИ 
Київської обласної державної адміністрації від 17.11.2009 N! 998 збільшити 
доходну частину бюджету міста на загальну суму 7 264,9 тис. грв., в т.ч.: 
1.1. збільшити доходи по КФК 41030600 «Субвевція з державного бюджety 
місцевим бюджетам ва виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям на суму 2 624,2 тис. грн.; 
1.2. збільшити доходи по КФК 41030900 «Субвевція з державного бюджety 
місцевим бюджетам на H8Д8ННJI пільг з послуг зв'JI3КУ та інmиx передбачених 
законодавством пільг (крім пільг на одержaвнJI ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побyrові поtpеби, твердого та 
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 

BOДOBїдвeдeВНJI, квартирної плати, вивезеННJI побyrового сміття та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій ГPOM8ДJIID) на 
суму 82,4 тис.грн.; 
1.3. збільшити доходи по КФК 41020600 «Додаткова дотація з державного 
бюджету на вирівmoвlIННJI фінансової забезпеченості місцевих бюджетів» на 

суму 6245,8 тис.грн.; 
1.4. зменшити доходи по КФК 41030800 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на H8ДaвнJI пільг та житлових субсидій населевmo на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
BOДOBїдвeдeННJI, квартирної плати, вивезеННJI побyrового сміття та рідких 
нечистот» на суму 1 684,5 тис.грн.; 
1.5. зменшити доходи по КФК 41031000 «Субвевція з державного бюджety 
місцевим бюджетам на H8ДaвнJI пільг та житлових субсидій населевmo на 
придбання твердого та рідкого пічного побyrовоro палива і скрапленого газу» 
на суму 3,0 тис.грн. 

ВИДАТlOl 

1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста ва загальну 
суму 7 264,9 тис.гри., з них: 
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Броварської міської ради на загальну суму 6042,040 
тис.грн., З них: 

1.1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого caмoBpJIД}'ВaннJI) на суму 9,986 
тис.грн.; 

1.1.2. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 2378,886 тис.грн.; 
1.1.3. по КФК 070201 «Зaranьноосвітні ШКОЛИ (в т.ч. школа-дитячий с8док, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)>> на суму 
2 887,091 тис.грн.; 
1.1.4. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з діТЬМИ» на суму 626,189 тис.грн.; 
1.1.5. по КФК 070802 «Методична робот&, інші заходи у сфері народної освіти» 
на суму 4,9 тис.грн.; 
1.1.6. по КФК 070805 <<Групи централізованого обслуговувaннJl) на суму 
18,264 тис.грн.; 
1.1.7. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ» 
на суму 116,724 тис.грн. 
1.2.Управлінвю праці та соціального захисту населенни Броварської міської 
ради на суму 1 О 19, 1 тис.грн., з них: 
1.2.1. по КФК 090302 «Допомога у зв'JlЗКУ з вагітністю і пологаМИ» збільшити 
видатки на суму 52,712 07тис.грн.; 
1.2.2. по КФК 090303 <<допомога на дoгJDIД за дитиною віком до 3 років» 
зменшити видатки ва суму 359,25368 тис.грн.; 
1.2.3. по КФК 090304 «Одноразова допомога ПРИ народжеlПUl ДИТИНИ» 
збільшити видатки на суму 2456,39276 тис.грн.; 
1.2.4. по КФК 090305 «Допомога на дітей, над JIКИМИ встановлено опіку чи 
піклувaннJD) змеНШИІИ видатки на суму 13,4858 тис.грн.; 
1.2.5. по КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» збільшити 
видатки на суму 80,96482 тис.грн.; 
1.2.6. по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» зменшити видатки 
на суму 1,78384 тис.грн.; 
1.2.7. по КФК 090308 «Допомога ПРИ усивовлевві ДИТИНИ» збільшити видатки 
на суму 0,66 тис.грн.; 
1.2.8. по КФК 090401 «Державна соціальва допомога малозабезпеченим сім'ям» 
збільшити видатки на суму 14,98266 тис.грн.; 
1.2.9. по КФК 091300 <<Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 
діпм-інвалідам» збільшити видатки ва суму 393,01101 тис.грв.; 
1.2.10. по КФК 090201 <dIiльги ветеранам війни, особам на пих поширюється 
чиввість Закону Украіни "Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального 
захисту", особам, ві мають особливі за~ пер~Д Батьківщиною, вдовам 
(вдївцим) та батькам померлих (загиблих) ОСІб, JIК1 мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, дітям війни, особам, JIКЇ мають особливі трудові заслуги 
перед БатьківІЦИВОЮ, ВД~Baм (вдївцим) та бать~ померлих (загиблих) осіб, JIКЇ 
мають особливі ТРУДОВІ заслуги перед Батьювщивою, жертвам нациських 
переслідувань та реабілітованим гpoM8ДJIВaм, JIКЇ стали інвалідами внаслідок 
репресій, або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги» зменшити 
видатки ва суму 577,972 тис.грн.; 



з 

1.2.11. по КФК 090204 <dIiльги ветеранам військової служби та 
ветеранам органів Bнyrpimвix справ та ін. на житлово-комунальні послуги » 
зменшити видатки на суму 43,784 тис.грн.; 
1.2.12. по КФ!< 090207 «Пільги ГPOM8ДJIНaм, JПd постраждали внаслідок 
Чорнобильсько! катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час 
опікунства) дітей померлих гром8ДJПI, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні послyno) збільшити видатки на суму 
98,85256 тис.грн.; 
1.2.13. по КФК 090405 «Додаткові виплати населенню на покриття витрат на 
оплату житлово-комунальних послyn) зменшити видатки на суму 1161,59656 
тис.грн.; 

1.2.14.по КФК 090214 <dIiльги окремим категоріям ГPOM8ДJIН з послуг зв'язку» 
збільшити видатки на суму 92,0 тис.грн.; 
1.2.15. ПО 090209 <dнші пільги ГPOM8ДJIНaм, JПd постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час 
опікунства) дітей померлих ГPOM8ДJIН, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою» зменшити видатки на суму 55,1 тис.грн.; 
1.2.16. ПО КФК 170102 <<Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям ГPOM8ДJIН» збільшити видатки 
на суму 12,75 тис.грн.; 
1.2.17. по КФК 170302 <<Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим 
категоріям ГPOM8ДJIН на залізничному транспорті» збільшити видатки ва суму 
32,75 тис.грв.; 
1.2.18.по КФК 090202 <dIiльги ветеранам війни, особам ва JIКИX поширюється 
чинність Закову Украіни "Про статус ветеранів війни, гарантії іХ соціальвого 
захисту", особам, sпd мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдївцим) та батькам померлих (загиблих) осіб, JПd мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, особам, sпd мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (BДЇВЦJIМ) та батькам померлих (загиблих) осіб, JПd 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам вациських 
переслідувань ва придбання твердого палива та скрапленого газу» зменшити 

видатки на суму 2,6 тис.грв.; 
1.2.19. по КФК 090406 «Субсидії васеленню ДПJI вїдшкоду88НВJ1 витрат ва 
придб8IIВJI твердого та рідкого пічного побутового палива і скраплевого газу» 
зменшити видатки ва суму 0,4 тис.грн. 
1.3. Відділу культури Броварської міської ради ва суму 91,4 тис.грн., з вих: 
1.3.1. по КФК 110201 <<Бібліотеки» на суму 25,4 тис.грн.; 
1.3.2. по КФК 110204 <dIa.паці і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубвого ТИІІУ» на суму 26,0 тис.грн.; 
1.3.3. по КФК 110205 <dllкОJIИ естетичного виховання дітей» ва суму 40,0 
тис.грн. 

1.4. Відділу фізичної культури та спорту Броварської міської ради ва суму 
112,36 тис.грн., з них: 
1.4.1. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальва робота ДЮСШ» 
на суму 63,980 тис.грн.; 
1.4.2. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» ва суму 48,38 
тис.грн. 
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2. В межах загального обсJП'Y бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл: 

2.1. УправліНlПO освіти Броварської міської ради: 
2.1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого caмoBpJIД)'ВaннJI) збільшити видатки 
на суму 20,763 тис.грн.; 
2.1.2. по КФК 070202 «Вечірні (змінні) школи» зменшити видатки на суму 
20,763 тис.грн.; 
2.1.3. по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» 
збільшити видатки по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на суму 13,2 тис.грн., 
зменшивши при цьому відповідно видатки по КЕКВ 1120 «HapaxyвaнНJI на 
заробітну плату»; 

2.1.4. по КФК 070804 <<Централізована бухгалтерія» зменшити видатки на суму 
27,0 тис.грн.; 
2.1.5. по КФК 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених 
батьківського піклування, JIКИМ ВИПОВIПОЄТЬСJl 18 років» збільшити видатки на 
суму 27,0 тис.грн. 
2.2. Управлimпo праці та соціального захисту населеННJI Броварської міської 
ради: 

2.2.1. відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності 
Територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та самотніх 
непрацездатних ГPOM8ДJIН УправліННJI праці та соціального захисту населеННJI 
Броварської міської ради за період з 01.05.2007 по 01.10.2009 від 02.11.2009 
Н! 04-08/48 усунути ВИJlВJIені ревізією недоліки та порушеННJI по КФК 091204 
«Територіальні центри і відділеННJI соціальної допомоги на дому» зменшити 

видатки на суму 11,29 тис.грн. 
2.3. Відділу фізичної культури та спорту Броварської міської ради: 
2.3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого caмoBpJIД)'ВaннJI) збільшити видатки 
на суму 0,71 тис.грн.; 
2.3.2. по КФК 130102 <dIроведеННJI навчально-тренувальних зборів і змагань» 
зменшити видатки на суму 19,0 тис.грн.; 
2.3.3. по КФК 130107 «УтримaННJI та навчально-тренувальна робота ДЮСШ» 
збільшити видатки на ОШІату енергоносіїв на суму 0,83 тис.грн., зменшивши 
при цьому поточні видатки; 
2.3.4. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» збільшити 
видатки на суму 18,29 тис.грн. 
2.4.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради по КФК 010116 
«Органи місцевого caмoBpJIД)'ВaнНJI) збільшити видатки по І<ЕКВ 1120 
<<НарахувaRIIJI на заробітну плату» на суму 5,0 ТИс.грН., зменшивши при цьому 
відповідно видатки по КВКВ 1111 «За ро . ;!l1I1'i а суму 20,0 тис.грн .. 
2.5. Вико~ому Бровар~ы(її міської р \~ B~ ~ атки по КФК 250102 
<<Резервнии фонд» в СУМІ 26,29 тис.гр .• r.J"" ОО ~ ;~ fP ~ 

Виконуючий обов'JlЗКИ 
міського голови - секретар ради 

:.~ "t . .
tO s ~~'''~ Q-..j; • 

І.В.Сапожко 



Додаток) 

, 
і 
І 

І 

Р 

до рішеННJI MicЬJCoi раді! 
від 19 /f. 1)1. N! I,J,I'I"" У. fJ.T 

ДОХОДІІ бюджету I\I.БроваРII 1.0 2009 рік 
і' 

HaA&leII)'BaIIBR доходів ТИС.гРн. 
-код 3аnШlollllП СпецlanlollllП фcJнд Р830М 

'ПдIIО 1з бlОдасетною фОI'4 P830ft. ут.ч. .. класвфікаціЄIО 
6.оджет 

PO:J8Irncy ,. 
І 2 3 4 5 6 

100000 Податкові 1.&ДходжеПIIВ 120308,000 2446,000 122154.000 

І Податкп па ДОХОДІІ, подаТКl1 па ПРI.бyrок, 

110000 подаТКl1 ва збіnьшеННR Рllпковоі вартос:ті 89051,3 89051,3 
110100 Податок з доходів фізичних осіб 88921,3 88921,3 

,"110200 Податок па прибуток ПЇДПРІІЄ"ІСТВ 130 130 
Податок на прибyroк підприємств і 

орraнізаціit, що належать до комунanьноі :' 

• 
110202 власності 130 . 130 
120000 Податки на власність 2400 2400 

Податок з власників транспортних засобів та 

.120200 інших самохідних машин і механізмів , О 2400 2400 
3борн за спеціальне вuковаИВR ПРПРОДНІІХ 

.130000 ресурсів 15859,2 15859,2 
130500 Плата за земJПO 158S9,2 15859,2 

140000 Ввутрішні подаТІСН ва товари та DОeлyrн 5111,3 46 5263,3 
140601 Податок на промисел 12 12 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької дUшьності, об'єднань 
громадян, асоціаціЯ, інших добровіnьних , 
об'єднань opraнiB місцевого самоврядуваннlІ, · 

140603 cтatyrЇ8 територіальних rpoMaд 105 105 
140609 Плата за державну реєстрацію, крім пnати за 

державну реєстрацію суб"єктів 
0,3 підприємницько! дiJIJIЬHOcтi 0,3 

t Плата за торговиЯ патент на деJlкі види 
.. 140700 підприємницької ДЇJIJJЬHocтi 5100 46 5146 
·160000 Івші податки 10180,2 10180,2 

160100 ~сцевіподаткиізбори 1680 1680 

160400 ФЇХСоваииЯ сinьськогосподарськиЯ податок 0,2 0,2 

ЄднниЯ податок ДJIJI суб"єктів мanоro 
8500 8500 _160Soo підприємництва 

_200000 Веподатквінaдs~внв 2285,5 4926,5 О 1212 
! 211100 НадходженНІ коштів від відШКОД)'ВIUIНJI f 

І втрат сjnьсьхоroсподарськоro 
405,8 • 

і nісоroсподарськоro виробництва 405,8 

Частина прибудку (доходУ) roсподарсь~ 
орraнїзаціЯ, які нanежать до комунanЬНОl 

впасності або у статутних фондах JlККX є 
5 5 ~YOI03 частка KOмyRanьHoi вnacHOCТЇ 



-- Надходження від розміщення в установах 
банків ТJlмчасово віЛЬНJIХ бюджетнJIХ коштів 

'210400 230,5 230,5 -
~20000 Aдl\lillicтpaTllBlli зборп та пnатежі, ДОХОДІІ від IlеКОl\lерціRllОro та побічпоro продажу 

510 510 -220900 Державне мито SIO S10 
: 

210811 Адl\llllіс:траТllвпі штрафll та іllші еаllкціі 15 15 
Адl\lіпіс:траТПВllі штрафll у еферl 

210813 забe:JпечеllllВ бe:JпеКlI ДОРOЖlIЬОГО руху 1500 1500 

: Штрафпі е8llкціі за порушеllllВ 
законодавства про патеllтуваllllВ, ЗD 

порушеllПВ ІІОРМ реrynювапнв обіry 

roтiBKl1 та про застосуваНllВ реєстраторів 
розрахуНКОВИХ операцій у ефері торгівлі, 

210809 rpOl\laдCLKOro харчуваннв та поenyг 25 25 
240000 Illші Ilеподаткові IlадходжеНllВ О О О 

"Грошові стнгнення за шкоду, заподіJlНУ 
порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої . 
240621 дiJшьності"; о . О 

Відсотки за користуванИJI позиками, Jlкі 

241106 нвдавалися з місцевих бюджетів 
240603 Інші НВДХОДeжRИJI О 

r 

250000 Впвсні пвдходжеинв бюджетоох устаиов 4520,7 4S20,7 
- Пnата за поcnyrи, що надаються 

2S0100 бюджетними установами 4S20,7 4S20,7 
Кошти, що отримуються бюджетними 

установами на виконанИJI окремих доручень 

2S0202 та інвестиціАних проектів 
300000 Доходн від операцій з капіталом О 16512 16512 16512 

НвдходженИJI від відчуженИJI маЯН&, яке 

належить АвтономніА Республіці Крим та 
маЯн&, що знаходиться у комунальній -І' 

310300 впасності 30S0 30S0 30S0 
ВадходженOJI від продажу земnі і 

. 
330000 HeMaтepiВnЬHox активів 13462 13462 13462 

lt1вдходженИJI вІД продажу земельних ДШJIнок 

несільськогосподарського призначенИJI до 

-, розмежуванИJIземель державної та 
330100 комунальноївпасності 13462 13462 13462 

~OOOOO Цinьовіфопди 26880,4 26880,4 

І 500800 
l~bIp за заОрудненИJI навколишньоГО 

npиродногосередови~ 100 100 
Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самОВРJlдyВання та місцевими 
26780,4 ~01100 органами виконавчої впади 26780,4 

І-.. РазОl\1 доходів (бe:J трансфертів) 122593,500 50764,900 16512,000 173358,400 
. 

JOoooo 
Офіеіііні трансферТІ! (рОЗШПФРОВYlОТЬeJI 

47328,996 26096,910 .0,0 73425,906 за впдаl\lИ трансфертів та бlОдиceтlв) 
...110000 Від органів державного ynрaвniння О О 

~10100 Кошти, що НІДХодять з інших бюджетів 



410200 ДQ'I'IIЦii 624S,8 
:4'і0206 Додаткова дотацїJIз державноro бюджету на 624S,8 

ВllріВНIОВаннн фінансової забезпеченості . ltlісцевих бюджетів 

~10300 субвенціі, в тому чнслі: 
624S,8 624S,8 

41083,196 26096,910 0,000 67180,106 
~ СубвенціR на yrpliMaHHR об'єmв спільноro , 

і користуванн та чи ліквідацію HeranlBHlfX 
наслідків діJШЬНОсті об'єmв спільноro 

410303 КОР1lСТУВаннн 100 100 - "СубвенціR з державноro бюджету місцеВIІМ 
бюджетам на Вlfплату ДОПОМОПІ сім'нм з 

дітьми, малозабезпечеНltм сім'нм, інвалідам з • 

ДlfnfНСТВа, діТRМ-інвалідам та тимчасової 

410306 державної допомоги дітнм"; 3238S,S 
, 

3238S,S 
І "СубвенціR з державноro бюджету місцевим 

бюджетам на наданнн пільг та ЖИТЛОВИХ 

t' суБС1lдіЯ населенню на оплату 
, елепроенергії, природного газУ, поcnyr 
; тепnо-, водопостачанНR і водовідведеННJI, ; 

квартирної плати, вивезенНJI побyroвого 

410308 сміттн та рідких нечистот"; 633S.S 8887,1 IS222.6 

"СубвенціR з державноro бюджету місцевим 
бюджетам на наданНJI пільг з поcnyr зв'нзку 
та інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержанНJI ліків. 
зубопротезуванНJI. оплату елепроенергії. 

~ 

природноro і скрапленоro газу на побyrові 
потреби. твердоro та piдKOro пічного • 
побyroвого палива, послуг теnло-. 

водопостачанНR і водовідведеннн. квартирної 

j' 
плати. вивезенНJI побyroвого сміттн та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговиЯ 

; 410309 проїзд окремих категоріЯ rpOM8ДJIН"; 1766 1766 

"СубвенціR з державного бюджету місцевим 
бюджетам на HaдaнНJI пільг та житлових 

субсидіЯ населенню на придбаннн твердого 

та рідкого пічного побyroвого палива і 
410310 скрапленого газУ"; О о 

410323 СубвенцїJIЗ державного бюджету місцевим 
бюджетам на здіЯсненНJI виплат. визначених 

Законом Украіни "Про реструктуризаціЮ . 
заборгованості з виплат. передбачених 
статтею S7 Закону Украіни "Про освіту" , 
педагогічним, науково-педагогічним та 
іншим кaтeгopїRМ працівників навчanьних 

283 закладів" 283 
; 



410343 " 
"Субвенція 3 державного бюджe'l)' місцеВllМ 
бюджетам на фінансування ремонту • 
приміщень ynР8ВJIінь праці та соціanьноro 

--
ЗВХІІСТУ ВllконавЧllХ органів міСЬКIІХ (міст 
республіканськоro в АвтономніА Республіці 

І Крим і обласноro значення) рaRонних у 
І 
І містах Кllєві і Севастополі та раАОННIІХ у 

містах рад для здіЯснення заходів з 

ВllКОНання спільного із Світовим банком 
проекту ,,вдосконanення систеМl1 соціanьної 
допомоги"і 26 26 

410349 
Субвенція з державноro бюджe'l)' місцевим 
бюджетам на заходи з енергозбереження, у 

І 

тому ЧJfслі оснащення інженерних вводів 

• 
багатоквартирних житлових будинків 

засобами обліку споживання води і теплової • 
енергії, ремонт і реконструкцію теплових 
мереж та котелень, будівництво газопроводів 

І і ra3ифіквцію населених пунктів О О О 

410358 Субвенція з державного бюджету місцевим 
· бюджетам на утримання дітеЯ-сиріт та дітеЯ, 

позбавлених батьківськоro пікпування, в 
дитячих будинках сімейноro типу та 

npиЯомних сім'ях 213,196 213,196 
410366 

Субвенція з державноro бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборroваності з 
різниці в тарифах на теплову енергію, , 
поcnyrи з водопостачання та 

водовідведення, що виробnяnиCR, 
транспортувалися та постачалися 

населенню, яка виникла у зв'язку з 
• 

невідповідністю фактичноі вартості теnловоі 

• енергії, послуг з водопостачання та 

водовідведення тарифам, що 

• затверджувanися органами державноі впади 
чи органами місцевого самОВРRДYВання 13489,91 13489,91 

410350 
Інші субвенціі 3693,9 3693,9 

І 

Кошти, одержані із загалЬНОГО фондУ 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

і 430100 фонду) 0,0 0,0 О 

РазОМ доходів 169922.49~ 76861,810 16512,000 246784,306 
І Веьоro доходів 169922,49І 76861,810 16512,000 246784,306 - • 

d)t~\ ВПICOllYJO ..... О&О8"1D1СП иlськоro roловп - секретар p8ДD Lв.СDПпасо 

• 
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AUдIIfVlC " 

Аа рішен ... м1а.иоJ .... 

Перелік 06'астів, внд811сн .а вld 6 
-Ід .'.11.2_ 16 1284-74-05 

. ''''Yn провоJlll1'Jlеи 

t~ 
3D ~.1пОК КOIIIТIB 6~1IJКeТy pa~1I11Cy У 2009 jIOl І 

ВІЗ" nшовиоro розпоPJЩВJnca ц 
коштів 

Об'єкт 

3aranьниА обснг 
ВідСОТОК Bcfaoro Bclooro 

завершеиості видаТКів на видатків на фінансуввнНJI будівницrвa заверШОИНJI ПDТDчuиА 
на початок будівницrвa рік 
бюджеТНОro об'єхтана 
ИКУ МаАбyrні роки "..- r--

тис.rpн. % тис.rpн. ТlIСоЛІО. -- 2 3 4 J S 6 r-- BIдItiD капіталь.ого 6YAiв8BQТ88 5роваРСloкоі 
~IOI иlcьКOl Р8АІІ , 

Вcьora, в Т ••• по 06'ЄК'I1IS: 131653.1 
Проеаув8НIUI, КорИI')'8IIВИJI робочого проепу та 

32,7 88656,2 12184.0 

І 
6yдiJницrao адміністративного будииху :І 

І 6и81'О)'строєм пpиnсmоt території та кynЬТYPHa. 20894,0 51,3 10171,5 1066,6 
ВНС'1'ІВкового KOМIUICКCY 3 гJIJJдIщыtlo 3IUIою на 448 
місць ПО &уn. rarapiнa, 18 в М. Бровари 

ПpoexтyвallНl, хориryв8ИНJI робочого npoeпу та 

рехоиc:rpyкцia шатрового даху нвцтм в М. 650,0 79,1 13S,8 100,S 
Gpoвари 

ПpoexтyвallНl, КорИI')'8IIВИJI робочого проекту та 

6удівНlЩ1'ВO 1CJI8Довища ПО вуn. Кyt)'З018 в М. 10590,9 57,1 4541,8 494,6 
іровари 

Пpocкryвaнu ta будівlDЩl'8O rpoмaдcькoгo туалету 
494,3 97,5 12,3 6,S 

в парку "ПриозерниА" 

Пpocкryвaнu та реховстрyщiR ПJl888JlЬВОГО 
24.4 17676,4 579,7 &асеАну "Купава" по вуn. Шевченка, 1 О в М. 23371,2 

1 Gровари 

~ ta рековструкців ПJl888JlЬВОГО 310,0 58,8 127,6 116,1 - 6все1іну "Лідер" в М. Бровари 
П)JOela'yвaнии ta реховструкців мaricrpanьBOi 

509S,S 32,9 3417,6 1027,7 l)'JUЩi paloНIIOro зваЧe&IIJI в М. Бровари (вул. 
8033'" 

ПPQeayвaннв, ltориry&8ИНJI робочого проекту та 
4021,901 31,9 2737,138 321,603 

~иCl'pylЩia вymщi paJlОlПlоro 3В8чеНRJI (вул. 
ОлімпійСька) в М. Бровари Київсr.коТ об.пасті 
ПPDelcryввнu ta рековструкців 

1634,0 73,2 438,1 83,1 
~К8артапьиоro проізду (вуn. 
МапоkИ'fвська) в М. Бровари КиівськоТ 0&. 

ПI'Oelt1yваниа, хopиryвaвнa робоЧОro проеIn')' та 
JJexoIlC'rpyxцia Мвricтpв.rп.воТ ауJJИЦЇ 

42460,8 24,4 32107.7 5096,688 
~OMicfa1COro звачеВIUI (вуn. Київська) в М • 

~ 
."РОвари (1 етап: від об'іздвоі дороrи до району 

D381Uuca) 

П~ • - OJIИ та реКОИcтpyщul ДИТJlЧОllD 

79,4 77,8 70,4 ~ по вуя. НОЗВnCXOlоcni,12-б 3 бnaroустроєм 377,3 

і'-. 
;:ernОТ територїїta Ш81рОвИІІ дахом В М. -~~И 

П~ та будївlПЩПJО 1'830проведеllllR 71,6 64,6 64,643 

~ Ца:рlC8и nарафіі св. Апocronа і євaвreпіara lовнна 227,4 -~oaa по вул. Черuxiвського в м.Бровари 



~ 

"... 2 
~ . 3 4 "... 
рроектYJllНlUI та peKoHcтpyкцtJI ~сподарчо-

5 6 
nlfl'lloro водопровОАУ по вуn. КВIВCЬкa в м. Бровври 5906,0 14,0 5077,4 113,7 

.". liPoекту&ВНIUI.та P~KO~~ приміщень 

j віnСЬХОМIІ')' ПІД офІСНІ ПРИМlщеННJI ПО вуn. 2744,0 1,0 r~eBCIIKOIV в м.Бровари 2716,9 306,612 

--'П~8НIUI та peKoHcтpyкцiR басейну "Волна" в мJj~вари з облlШl'1')'ВВНIIJIМ оroрожі. 390,0 36,7 246,9 20,0 -- рроектувВНIUI та будівництво бaraтoквартирноro 
ааlfЛОВОIV будинку ПО вуn. ЧерlUlXiвськоro в раАоні 100,0 0,0 100,0 розміщеННІ будинку Ки 19 40,0 

- ОсуШеННІ території та водовідвсщеННJI дощових та 
'IIJIIIX ВОД з території підтоrшених житnових раАонів 
rra зсмcnь CЇnЬCIIKorocnoдapcIIKoro призначення 
38Хідноїта південно-західної ЧlШІ'Ини м.Бровари (1_ 7102,1 47,6 3723,0 10,0 mn «Проекту&ВННR та будіаництво аодоаідво.цу 

t доЩОВИХ та ТВJJИX аод по масиву _Оболонь» в 

м.6ровари) 

ПроШ')'ll8ННJI та будівництво зовнішніх кабсшьних 
мереж 10 кв ДIIJI сшектропостачвння IV -ro ЖИJJовоro 

5283,648 0,0 раІІону (від ПС "Алюмінієва", "Метапурriйна" до 5283,648 2661,SS4 

РП ('I1I)-S) в м. Бровари Київської обл. 11 черra 

УПРlUlінНR ZИТ.llово-комуввл ... оro roсподарства 22339,1 2.3 21820,1 4328,0 
1101 Bcьora, в Т.Ч. по 06'EКI'8s: 18839,1 25,9 18320,1 828,0 

Проrpaма перспективноro розвитку 
teМОПОСТВЧВННR міста та ВnPОВ8ДЖеННJI 16837,9 0,0 16837,9 200,0 
енерroз6ерiraroчих технолоriA по кп 

"Gро~итеlШоенерroмережа" на 2009 рік 
liудівlПЩl'lO мaricтpanьиоro водопровоАУ по вуn. - ~iцьxa 2001,2 25,9 1482,2 628,0 

~040' Вca.oro, в Т .... по 06'EКI'8s: 3500 0,0 3500,0 3500,0 
І 

ПОПОВНeJIIIJI ~oro фондУ "Спужба замовника" 2000 
0,0 2000,0 2000,0 - ПоповнеllJUl craтyrнoro фондУ кп 0,0 1500,0 -- nIiРО~итеlШоенерroмережа" IS00 IS00,O 

!!!! УПР.Мінив праці та СОц3ПВ&:ry .асe.nе ••• 142,8 О 142,8 142,8 -- IQ] «Aпreкa M~i і ДІІТИНИ» 47,6 О 47,6 47,6 

"""'"- IQ] «Аптека 230» 47,6 О 47,6 47,6 

""""- IQ] «Aпreкa 249» 47,6 11 О 47,6 47,6 

""""- РАЗОМ 154135,0 28,2 110619,1 16654,8 

~ 0608'аки MicIIKoro l'OJIови - секретар ради 
V 

с\ "~ 
LВ.Canоио -

Т _\ 



r -
ПеDeJlїlC. вих та регіОВ8Л5011ИХ ПО МЇC'JY Бровари на 2009 рік 

І " ... RUI08IIDl'O IJCWIOIIIUPINIaI 
, , 

1(фК КВК JaJlD'Ii8 ЗanurwrиJI dJCmД Спculam.ниІІ Фоиа l2ІІ3ОМ 

нaIIм~1IIIU сума ивRм сума 

;~;::: .• :.-t~. ! ·~-:"._!f":· ВвIC8llllD .. ,иlCWnaf..,: .. \' .;-.' .,'. :':~ ; ••• -J~ .. :.~; •• \; i~.-t::(_::~· .~i ...• "'·.",,:'~.·!~- .. : .. ~\ :::-·911,'7';- .:. ........ : ._:::-.._. :' ":: ... :; ... , ..... -.. :" .... :: ... : ':" .. - ..... оі ... '11~'7':~; .. , . , . .' .... ..... ~ 
Пporp8М8 ai.!l3нallellU дсравних та . 

Інші ВИД81'ХИ 
профс:сilblнx епт, КJаївeJlииx дат. 
38ОХО'Іс:нна 38 38CJI)'I"Н псрсщ rpoмaaoro 

250404 M.spoa~_ на 2007-20D9rJD. 38,2 38,2 

ФlиlllC088 nbnPJOUCa rpoмucwcнx Пporpaмa 386с:шс:чс:нна Броаарсьхоі 
opraнbaцi1' аетервніа вUlни і праці ... 

.091209 
орraиbauUI інаlШiдia і aen:paиia 

36pcJІІних сил 30 зо 

Проrpaмaдbuu.иості 'І'а фінансоаоі 
підтримки Броаарськоі peдllClUЇ 
мі oro Plдїомoanениа 200 200 
Пporpaмa дbuu.иОСІЇ, фінансової підтримки 

TCJJc6a'ICНIUI і puШмоuс:нна 'І'а інформувана rpoммCJdCOC'li щодо 

дWп.иocri opraиів Micцeaoro 
С8МoapJЩYIIIИII8 .ера J(o~ис: 
пUmpиємcrao Броаарсиоі міcuoі PaДJI 

120100 "ТСШСС\'Удіа"Нашс місто" 300 300 

ПсрЇQJUAНi IQUUIНIIII (raзms • IIporpaмaдUuu.нocD та фіиаисоаоі 

8:)'p1UUlН) 
DUnpIJМlDl редакціі raзms "Бpoнpcr. .. 

120201 " 340 340 
ПparpIМН l3IXDДИ ЦanPIa 

COЦiaJU.aНX CJIYd lUUI сім'!',.1 Мicwca пporpвмa nbnPJOUCa сім'ї на період 
.091102 ~мсшcW до 2010 ООХУ 3 3 

Прспрвми і 38XDДН цanpiв 

, с:аці1ШЬННХ c:п,d JUI& сім'і. АЇ_ МіСІА nporpaма пlдtpимхи МanOДI на 2008 
.091102 • мсшоді 2010poJCН 0,5 0.5 
.. ...... " .... :.O20~. • У_рам ... aahн :і. :'_~' •• ·I·:.r:, .. ........ '" •. : ~ ..... 'F-~f; .' ........ ~ ........ : .; •.. J .~;·138 .. .. ". : ..... , .. ,. , , . 946.s .. 1084.5 оо _ ........ :. ~. 

цw,oaї фoндta. ynaapcнi apraнaмH 
мtCЦCl801'O ClWО8pщyaaнu і 
міс:цсаими opnнaмH aHkOR88'10Ї Пporpвма "06дapoll8lllcn." 

240900 IJUUIИ 80,5 
250404 Jшuі 8ИдImCН 138 

Вa.oro nо nparp_i 138 80,5 211.5 
IItJlLn.~ фОнди, )'t8ореш ОpnlllllМИ IMicысІІ пporpaмa ~ Jlf\I11иJlы�о(( ОСІІМ" І'. 

240900 мiCЦC80ro сам анна і 2008-2010 рохн 301 ЗОІ 
ЦJт.o8i фонди. yrвopeui opraиllМИ МіСЬІСІІ nporpaмa "3I11'UL1ll1 c:cpCДIUI освІта" 

t240900 мlcue.oro самоа Іна і на 2OO8.2010~1CН. 565 565 



.. ' /.i~ ........... т. co_nr'i'IY' .. /" . . • ~ .... -. . .. ' ... .11SIJ.'" ."':. : " .. ' -:.-. .. ........ .. .. . 12,0.:1 . . -
І І 

.00JOO2 Інші ІIСдІІ11аІ на 3дDpaa" 30 30 

Інші ІИдIDКI' на COQflUllollldl 

.090412 3IIXJIcr НllCClleJU18 362.5 362.5 

Пinr.rн. що JIII(8ICJnC8 HIICCIICННJO 

(крім Berepaнїв ВВВ І првqi, 
Мicr.xa пporpaмa ссщіlUПoНОI'O 3IIXJIC'I)' вШcs.кої ~I" opraнiB 

lІІІ)'1Рішвіх справ та 11JOМ8ДD. ні пенсіонерів. iнввniдiв та coцianltllO-

nOC'I'p8дВJIИ BII8CIdдoIC НC3IXIПQCJIИX верств НIІССІІСИJUr НІ 2006-

ЧОрноб~іxвпunpoфн)ва 2009роICR 

оnmrry 8RТJIOJlOoJCOмyнam.ннx 

.091207 1 .. ..-• .1'. і 1'О11І3У 374 374 

ЦiJIIooBi фоlWlo yrвopc:нi opraнaмн 
міСЩС:ВОI'O c:aмOBpIЦYIIIIНJUI і 

місцсвнмн opr8НlМR ВИIDНВ'Іоі 

240900 впuн 1305905 1305905 
BCIoOI'D па ПРDI1І_і 766.5 1305'.5 13826 

Проrpама по вiдшкoдyвaннJo виrpaт 3а 

Кaмnc:нc:aцiJlнi BIDUI&'DI на БC3JCOlDТOВНС перс:вс:зсRJUr 6с:з 06MC8CRIo 
uim.roвнll ПРОЬД uтoмoDШIdIRМ пinьroвих areropiA RIICCIIeJU18 мо liровари 
1p8RCnOpтDM окрс:мим JC81'c:I'OpiDI ~ uтoмоОuu.ним 1]ІІІІСПОРТОМ 

170102 rpoMIUR 3ІІІ'ІШІоНОl'O aRJUr 450 450 
Пporp8МR пiюpимJCR підпрИЄМСТВІ "Центр 
сопіlUDdlo-tp)'доlOі. npoфc:ciJlнoі та Медико-
соціlUDdlоі рс:а6Ші'l'8Ql1 iнввпlдiв. дiтc:Ji-
IнllIUIiдiв та молодих iнввпlдiB" 
liров8рСІоІСО1'О мiCLlCOl'O товарИСТВІ iнввпlдiB 

3 YPaeIIIWI OПDpНО-РУХОIOI'О anвp8'1)' 
250404 Інші Вида1ІСИ "ПDU'IIc:нJUI" 40 40 

Пporpaма nbnpимки liроварСІоІСОі 
мlcькpallонноі oprвнЬапіі-ТОВIРИства 

250404 Інші ВИДа1ІСИ ЧерВОНОI'O Хрс:ств Украіни 40 40 .... ~ ...... ~-
1 :~оtiO· . В .... In.У.спDuu dм'r'18 Maпitдi: :-:,е:" :::. .. ."" ... , -.'.'.'-:'. .. - .287;15· " . ., -.. :' : . : .287.15 .. , ., -, ...... ........ " .. - , ' : ... ,. , .. . . . . , 

СсщїlLlUollі nporpaми і 3ІІХОДИ МJcr.xa проrpaма підтрИМІСИ сім'ї НІ період 

.091107 ІІІ--НИХ opraнiB У CПDIIІХ сім'ї до 2010 року 5 5 

3входи по рс:впі3аціі pc:riонвпr.ниx 
МJCIoB nporpвма вfдnо'llПnCY та 
О3доровпс:нН8 дiтc:JI ва період 2008-2012 

nporpaм вfдnО'ІИ1ІІС)' та 
рош . 

.091108 О3дОоовпс:нна ДіТС:А 168.5 168.5 
Micr.xa nporpaмa COQian'HOro 31Х11С'1)' дітсit-
сиріт та дlтсВ •• кі 3ВJIИШИnНСІІ ба 

Інші 8ИДа1ІСИ на соціlUDdlИlі бlrl'ыcicr.хоro nilCll)'8D1lнa НІ 2009-2012 
.090412 3ІХИcr HВCCnc:ннa luоlСИ 80.65 80.65 
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100203 
150101 

170703 

240900 

150101 

240601 

Інші 8ПДІІ11СИ на ссщfllllМllІІ 

38XНcr IІ8СеІІCJIJIIr 

І У cap •• aдire.·o.;·;', . ,. 

Інші проrpaми соціlШlt801'O 

3IIXRC'I'Y НCDо.нcшJ11Ііх 

Gп • міста 

Вuancи ва проНДCIID роБІт 
DOI'JI38IIВX із будівlllЩl'lом, 

рCICDlltJlYlЩ"aоа, peмoвroм та 
,YТPIlМlll"IМ ВВТОМООШЬ1DlX дapir 

Ці&оlі ФOuи. yrвopcнi opraввмн 
.. Icцeвol'O C:ВМOIpцy111111118 і 
місцевими ОРI'ВІІIDIIIIIПCDIIIІ.оі 

IUIIJIИ 

Ba.aro ао apOl1lud 

Кааі'l'8Шtlli 8кal.am-

Фіармоиїї.мy:вmd ICOJIСК11ІВИ і 
ансвмБJJi та інші мнcтcцwd 

110103 3ІІШ1дН та 31XDДН 

: "':.. -?. 4,: : ::: ВIIuda 3 фЬ .... оl ICJЛIt'IJPВ .... : 
.! .• :!..... ..~4';'·.·: .•....•. -t·· .. ·_,&:·· ·;lf~r. .. • Т ...... : ..... 

- ••.• - ;:1;-.&8IV" CDaP1'J~" : е· -. ~ :' :. • _. -: 

130102 
ПРОВCltСН118 BII.IUIIoНa. 

IТРСВУІIШJoНІІХ зборів і 3М1І'8ІІ. 

'. :,,: ;.;:. --~~~~,~:;: .~.-
. і .. , 6Jд1.nЦ11l8lipa88pCloICOI 

. ' .ВІ·, IІIСІо_іРМи •. , .... , :;. 

150101 КвnіtlШloні 8КnlдCHII8 

1!'4'r:a.xa npal'pllAЇЇa ЇЇIЇ8тpIlМIСІІ'tWiiilllifііа-.zОО_ar:г.---,-------____ ---,------"1------
2010 рена. ....,. ,-,--

МїCIdCII nparpaма:l ПИ'І'ІІІІ. робати :І 

0&.upo8aнOlO Mancwuo на 2006-2012 рр. 

., : •• -.:;:: •. ,+ • ..::..... .. :~ •. .. .'::': 

Пporpaм. 31D0бiraнIUI ДlmlЧіR 

бс:шрН'l)'JПoНОсті і бсздогJUlдВості на 2006-
2010роа 

Міська nporpвмa yrpнмllПl8 та ро3lИТХ)' 

обєаів ZИТЛОВD-камyRвm.ноl'O 

I'ОCnoдвpcnlа 

Проrpaмa проlCltСН118 КУJllo1УРНQoМВСОВIІХ 

38ХОДЇ8 м. SРОВІІРИ 

Проrpвма ро38Н'11С)' фЬичноі КУJllo1УРИ і 
cnopty на 2007 - 2011 РОКІ! в .. .БРО81Р1! 
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Проrpвма nepCnCК11lВHOI'O ро3ВН'І1С)' 

'I'IIIUIonocтa.aнll8 міста та 

ВDpoВIWКCНII8 снерl'03бсрinuollJlX 

тc:xнanoriJI по кп 
"SpoВВPН'l'lllUlocнepI'OMepc::88" на 2009 
IРік 

Проrpвма охорони HIlКOIDIIDIIIOI'O 

01'0 С:СРСД08Ища 

". . .. :: .. : 

....... ~ ..... _. ' .. .. ...,. .I't. ~.;.' ...... . 
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18025.322' 
4482 

628 628 

2446 2446 

10145 10145 
IЗ21' 17701 

200 200 

124J22 124J22 

75,436 
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191 
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Проrpaмa ПО будівllllЦПlУ 'rD 

РСІШІІC1JJYICЦI1 іН8СНepllllX Мерс. на 
2008-2009 РОКІ! 

. 13627 

188,4 

191 

13627 

188,4 

. . .: . 



І 150101 ~ltНi 8UUCННl -ЦїnIoOBЇ фондК, )'11Іорені ОРПІНІІМП llpot'p11М1& IW u7,.. .......... " _ _ 

Micqcвol'O C8Мo8pJLЦy81U1Н11 і pc:кoнcrpyadi 06'остів eoцiam.IIOI'O І' 

місцевими ОРПІНВМН ВНJCOН_чоі прІІ3иачсиа иа 2008-2009 рокн 
240900 IulIUIИ 323 323 

Ba.oro по проrp8мі 3057.555 3057. 
150101 Квnirвnьиі ВICllIІдСННІ 6519,091 6529,091 

цim.oвi ФОНДИ. ynopeнi oprвввмн Будівництво та pc:кoнC'l'pYlClda 

мicцcвot'O C8МOВpJLЦy81U1Н11 і мвricrpam.них ВУmnu. 
мїСЦСВІfМИ Opr1lНlМН lIНICDиuчoі 38I'8IUoиоміСЬКUl'O призначсна Н81008 

240900 IUIIІдН 1ОО9РОХН 1120,0 1120 
Вa.oro ПО ПРОJ'll8мІ 764',1 1649,1 

МіСІоІСІІ nporpaмa по будіllИНЦТВУ та 
pcJCOHcтpytCЦii 38l'lUlIoHOOCВЇтнfx та 

дошuннх 38JШUЇв на 2008 - 2009 
150101 Кanh1uп.ні Ва ....... ІJЮКН 70,4 70,4 

МіСlохоі Пpol1J8МН по будів1tНЦtВy IV 
1IИТJIОВОl'O раІІону 

мо БроI8pИ на 2008 - 2010 рокн 
150101 Квni1Ulolli 81C11QСННІ 2661,554 2661,554 

\оо "_' ',,,, ·-.If(,:· Фlи8ВСО" YDPunbilul'i~ . ::. = -:"'. •• -' .. ' - ............. t .. , .... ' • . ........... ;.~,. : 1-,:0130:., .. , . .~:J;r;. "0 : ... ш • о· ~ . 130 .. :~.".-:!\~;t. : .. ~ , .. : • , .... " .. : ." .. ;4!& .. ,~ •• :і.'· , t .. ,_.е -\,' ....... .. : .. .. 
с,&ВСНІр 3 мiCЦCВOI'O 61CWКC'1)' Проrpaма npoфшlllmlXН 3ІІочнниостї. 

250344 
дCplCllllНОМУ 61CWКC'1)' на 8Н1CDНJf8 змїцнcнu npoвonopuuty, охорони npu і 
nporpaм coцianьИСНІкuноміч01U'O свобод rpoMIJUIН У ... БравlрИ на 2007-2009 
18 1С)'Шо'IYJПI0l'0 ро38НТКУ pcrioнiв lоокн 50 50 

250323 () 80 І 80 
" .' ....... ~ 
.. :4'; .•• -: .... ~~~~ .. ~ в&Оn:: ;:: !:~~:': .. ':: ::.~. '. • ::... .:~~ :!::';': . .1~~7-"':···7·· 'l~" .... \-. ;:~~-:~ 1~78&· .. ,-, J/.'·fI.~~"··1 :.'. ,. , -' ...... ~~ ::41176,322 • . 41120.108~· 

Виконуючий 060В'ИКИ MЇCIoКOro ronови - секретар р8ДИ r:dl 1- І.В.Сапохош 



" Б ОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Ф~СОВЕУПРАВлnmня 

07400, м.Бровари, вул. Гвгаріиа,15. TM . .Ni 5-03-98 

1'~ 1'-1:07 Н!! ~-q/tf..? 
~ H!!~ ____ _____ 

[ Виконуючому обов'язки ] 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгЛJIД сесії Броварської міської ради, 
па відбудеться 19.11.2009 року, проект рimеВИJl, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про виесеВIfJI змін до ріmеВИJI Броварської міської ради від 13.01.2009 
року N!! 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рїю> та додатків 1,2,3,5,6. 

Нач8ЛЬНИХ 
фінансового управління С.П.Коврига 
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