
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про внесеНИІІ змін ДО рiшemuI І 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року Н!! 1003-53-05 

«Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1,2,3,6» 

. Роз~JIJIНyВ~ ПРОПОЗlЩії виконавчого комітету Броварської ~CЬKOЇ ради, 
В1ДПОВ1ДНО ДО п. 23 ст. 26 Закону України <<Про місцеве caмoBpвдyвaвВJI в 
Украіні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, згідно з розпориджеННJIМ 
виконуючого обов' язки міського голови - секретаря Броварської міської ради 
від 11.12.2009 Н!! 278 та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
міська рада . . 

вирішила: 

I.Внести наступні зміни до рішення. міської ради від 13.01.2009 року 
Н!! 1003-53:.05 "Про бюджет міста на 2009 рос' (зі змінами, внесеними 
рimеННJIМИ 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!! 1~54-70-05; від 
15.10.2009 Н!! 1268-71 .. 05; від ~9.10.2009 Н!! 1279-72-05; ВІД 12.11.2009 
}{!! 1282 .. 73-05; від 19.11.2009 Н!! 1284 .. 74 .. 05; від 26.11.2009 Н!! 1330-75-05) : 

1.1. в пункті 1 ~фру «247 578,731» замінити на цифру <<249107,617»; 
12 . 11 фру «170 114496» замінити на цифру «170275,796»; 
I·З·В~ 1·I.і фру«41175,196»зaмimmi на циФру «41336,496»; 
1·4· в ~ 1·2· фру «77 464,235» замінити на цифру «78 831,821»; 
. · в ПУНКТ~ • • ци ф «26 699,335» замінити ва цифру. <<28 0~6,921»; 

1.5. в ПУНКТ! 1.2.1. ци ру · а цифру «251 415 239»· 
1 6 в пуикт.і 2 цифру <<249 886,353» зaмtвИТИ н , , 
1:7: в пункті 2:1. цифру «172 254,996» з~ на циффру ~7~817929481964,2з96»; " 

· Ф «77631,357» замІНИТИ на ци РУ:·« , ». 
1.8. в ~ 2.2. ци РУ48 720108» замінити на цифру «4~ 848,808». 
1.9. в ПУНКТ! 8 цифру « , . . 

'. . Броварської міської ради від 13.01.2009 
2. Додатки 1,2,3,6 до р1Ше~ 2009 рік» зі змінами ВИЮІасти в новій 
Н!! 1003-53 .. 05 <<Про бюджет МІста на '. 
редахції (дод~ться). 

.' 



· 000842 . 



З.Фінансовому· управлінНІО Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно з даним рішеНIUIМ. 

4. Це ріmеИИSl набирає чинності з дати його n иЙJU1ття. 

виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 

І.В.Сanожко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА кИїВської ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПР 
.. 

ОПОЗИIJlI 
до рішення Броварської міської pa~11 від 17.12.2009 року 

«Про внесення змін до рішеИИJI 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року 

. НІ! .1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рік» та додатків і,2,3,6» . 
. В1ДПОВlДИО .до Законів України «Про Державний бюджет України на 2005 

РІК», «Про МІсцеве самоврядування в Україні», частини 5 eтaтri 23, cтaтri 7Е 
Бюджетного ко;цексу України, розглянувши пропозиції бюджетних установ: 
виконком Броварської міської ради 

пропонує: . 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Згідно розпоряджеИИJI виконуючого· обов'язки міського голови - секретарІ 
Броварської міської ради від 11.12.2009 НІ! 278 збільшити доходну часТИН) 
бюджету міста на загальну суму 161,3 тис. грн., в т.ч.: 
1.1. по КФК 41030600 «Субвеиція з державного бюджету місцевим бюджeтaN 
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, іНвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» на сум) 
160,3 тис.грн.; . 
і .2. по КФК 41.031000 «Субвеиція з державного бюджету місцевим бюджeтaN 
на надaИИJI пільг та житлових субсидій населенню на придбaИИJI твердого те 
рідкого пічного побутового палива і скраплено:о газу» на суму 1,0 тис.гри. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на зaranьву суму 161,3 тис.грв. 
з вих: . 
1.1. Упрamiшню праці та соціального захисту насenеИИJI Броварської місько: 
ради . 
1.1.1. по КФК 090304 «Одноразова допомога при вароджеВВJI ДИТИНИ>: 
збільшити видатки ва суму 140,213 тис.грн.; . 
1.1.2. по КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства 'П 
дітям-інвалідам» збільшити видатки на суму 24,44 тис.грн.; 
1.1.3. по КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною віКом до 3 років), 
зменшити видатки на суму 1,686 тис.грн.; 
1.1.4. по КФК 090305 «Допомога на дітей, над JПCИМИ встановлено опіку чі 
ПЇКЛУВaвIIJI» зм~вmити видатки на суму 2,~90 ;:нс.грн.; . 
1.1.5. по КФК 090306 «Допомога на ДІтеи одиноким MaтepJlМ» зменmиТl 

видатки ва суму 0,377 тис.грн.; 
1.1.6. по КФК 090406 «Субсидії нас~енню ДJIJI вiдmкодyDaИИJI витрат НІ 
придбаивя твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу>. 
збільшити видатки на суму 1,0 тис.грн. 

2. В межах загального обсJIГY бюджетних призначень здійсНити перерозподіл: 
2.1.Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на загальну суму 
103,462 тис.грн., в Т.Ч.: . 



, 

2.1.1. по КФК 010116« 2.. 
видатки на суму 2,52 Тис гр . Органи МІсцевого самоврядування» зменшити . н., 

2.1.2. по КФК 250404 «Інші в 
2.1.3. по КФК 091101 «Ytp ИДаТkИ» зм.е~ши~ видатки на суму 4,0 тис.грн.; 
молоді» збільшити вида ___ у~авНJ[ цеНТРІВ СОЦІальних служб ДJIJI cїмri, дітей та 

.. пп по нарахував б' тис.грн., зменшивши при шо на заро lТИУ плату на суму 12,0 
оплату праці на суму 12 О цьому в~датки на суму 29,1 тис.грн., в.т.ч. видатки H~ 

, ТИс.грн., 

2.1.4. ПО КФК 120100 «Тenеб '. 
суму 46,4 тис.грн.; ачеННJI І радІомовленню) збільшити видатки на 

~.1.5. по КФК 120201 «Періодичні ви ан ( . 
видатки на суму. 46,0 тис.грн.; д ня газети та журнали») збшьшити 
2.1.6. по КФК 250102 «Резервнии" Ф б' онд» з lnЬІПИТИ видатки на суму 34,682 
тис.грн. 

2.2. Управлінню освіти Броварської міської збільшити видатки на суму 1662 
тис.грн., в Т.ч: . ' 
2.2.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки 
на суму. 2,092 ТИС.грн.; 
2.2.2. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» збільшити видатки на QYМY 
89,208 тис.грн.; , 
2.2.3. по КФ~ 070201 «Загальноосвітні lПКоJIИ (в т.ч. ппсола-дитJ1ЧИЙ садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеriуми») 
збільшити видатки на суму 16,254 тис.грн.; 
2.2.4. по КФК 070202 <<Вечірні (змінні) ппсоли» змевmити видатки на суму 
8,321 тис.грн.; . 
2.2.5. по КФК 070401 <dIозашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» зменшити видатки на суму 62,931 тис.грн.; , 
2.2.6. по КФК 070701 «Заклади піCJDlДИПJlомиої освіти Ш-IV рівнів акредитації 
(академії, івС1'итyrИ, центри підвищеННJI кваліфікації, передпідготовки, 
вдосконалення») збільшити видатки на ~yмy 36,391 ТИС.грн.; 
2.2.7. по КФК 070802 <<Методична робота, інші заходи у сфері народної освітИ» 
змеНІШіти видатки на суму 10,860 тис.грн.; 
2.2.8. ПО КФК 070804 <<Централізована бухгалтеріЮ) зменшити видатки на суму, 
16,962 тис.грн.; . 
2.2.9. по ' КФК 070805 <<Групи цеитрamзованого господарського 

обслуговування» змеНШИТИ видатки на суму 1,281 тис.грн.; . 
~.2.10. по КФК 130107 «Утрим8НВJI та навчально-тренувальна, робота ДЮСПЬ) 
змеиmити видатки на суму 49,644 тис.гр~.; -
2.2.11,. по КФК 250404 «Інші видатки» зБІЛЬШИТИ видатки на суму 11,9 тис.грн. 

2 3 У .' &цІ' та соціального захистУ населення Броварсы�оїї міської 
" правшввю пр 88 1 . ради зменшити видатки на загаль~ суму , тис.грн., В т.Ч .. 

2.3.1. по КФК 010116 «Органи М1cцeBO~O самоврядування» зменшити видатки 

на суму 49,989 тис.грн.;. 'aкnади» зменшити видатки на суму 
2.3.2.па КФК 091214 (dвШi установи та з 
10,~11 тис.грн.; . тки на соціальний захИст населеНню) зме~ 
2.3.3. по КФК 090412 (dJuШ вида 
Видатки на cYf4Y 27,S тис.грн.; , 



2.3.4. по КФК· 091204 «Територіальні] центри і відділеНIUI coцi~HOЇ 
допомоги на доМ}?) збільшити видатки на оплату праці на суму 39,574 тис.грн., 
змеНIllИВШИ при цьому поточні видатки; 

2.3.5. по. K~K 090~03 «Інші пільги ветеранам війни та праці, особам, JIКЇ мають 
особ~1 '!рУДОВІ заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
пересл1ДУВань та реабілітованим rpoM8ДJIНaм JП(і стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами» зменшити вида~ на суму 0,3 тис.грн.; .. 
2.3.6. по КФ~ 090209 «Інші пільги ГPOM8ДJIHaм, JIКЇ постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікуНам ( на час 
опікунства) дітей померлих ГPOM8ДJIH, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
иатастрофою» збільшити видатки на суму 33,6 тис.грн.; . 
2.3.7. по КФК 090214 «Пільги окремим категоріям ГPOM8ДJIН з послуг зв'язку» 
зменшити видатки на суму 19,8 тис.грн.; 
2.3.8. по КФК 170302 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим 
категоріям ГPOM8ДJIH на залізничному транспорті» змешпити видатки на суму 
13,5 тис.грн. 

2.4. Відділу У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради змешпити 
видатки на загальну суму 2,957 тис.грн., в т.ч.: 
2.4.1.по КФК 010116 «Органи. місцевого самоврядуванНJl) збільшити видатки. 
по нарахуванню на заробітну плату на суму 1 ,267 тис.грн., змевшити при цьому 
поточні видатки на суму 2,167 тис.грн.; 
2.4.2. по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах молоді» зменшити видатки на суму 3,1 тис.грн.; . 
2.4.3. по КФК 090412 <dнші видатки на соціальний захист» збільшити видатки 
на суму 4,0 тис.грн.; 
2.4.4. по КФК 091105 «Утримання XJIYбів підлітків за місцем проживання» 
змеlППИТИ видатхи на суму 2,957 тис.грн. . 

2.5.Сnyжбі у справах дітей Броварської міської ради зменшити видатки на 
загальну cYfIIY 3,1 тис.грн., в Т.Ч.: .• • 
2.5.1. пр КФК 091106 <<Інші видатки» зб1ЛЬ~ видатки на ОШІату працІ на 
суму 14,5 тис.грн., зменmив~ при цьому потоЧН1 видатки .17,6 тис.грн.; 
2.5.2. по КФК 091214 <dнIПi устанОВИ та заклади» збшьшити видатки по 
нарахуванню ~a заробітну плату на суму 1,501 тис.грн., зме~mи при цьому 

поточні видатки. 

2.6. Упрaвniншo житлово-комунального господарства Бро~арської міської ~~ 
по КФК 010116 «Орraни місцевого самоврядуванню) збшьІПИТИ видатки по 

аробітну плату на суму 1,0 тис.грн., зменшивши при цьому 
нарахувamпo на з . 
видатки на оплQ.ТУ праці. . 

2 7 В· . yvль""'"и Броварської міської ради зменшити видатки на зanшьиу 
•• lДЦ1ЛУ .",/,. '''.1r 

суму 9 4 ТИС грн., В Т.Ч.: . б· 
, · 01 О 116 «Орraни місцевого самоврядуванню) з шьшити видатки 

2.7.1. по КФК 
на суму 1,605 ТИС·ГРОНl·;"~.бm.отеки»зменmити видатки на суму 25,418 тис.гРн.; 
2.7.2. по КФК 1102 (\01 



4 
2.7.3. по КФК 110202 «Музеї і виставки» зменшити видатки на суму 
7,6 тис.грн.; . 
2.7.4. по КФК 110204 «Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу» зменшити видатки на суму 14,35 тис.грн.; 
2.7.5. по K~K 110205 «Школи естетичного виховання дітей» змеиmити видатки 
на С)'МУ. 16,337 тис.rpн.; 
2.7.6. по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» змеlЩlИТИ 
видатки на суму 2,3 тис.rpн.; . 
2.7.7. по. КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і анс~блі та інші 
мистецьКІ заклади та заходи» збільшити видатки на суму 55,0 тис.rpн. 

2.8. Відділу фізкультури і спорту Броварської міської ради збільшити видатки 
на загальну суму 2,930 тис.rpн., в т.ч.; 
2.8.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити видатки 
на суму 0,96 ти~.rpн.; . 
2.8.2. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ» 
збільшити вид~тки на суму 1,240 тис.rpн.; 
2.8.3. ПО КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» зменшити 
видатки на суму 0,45 тис.rpн.; . 
2.8.4. по КФК 130113 <<Централізована бухгалтерія» збільшити видатки на суму 
1,180 тис.грн. 

2.9. Управліиню містобудування та архітектури Броварської міської ради 
змеиmити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядув8ННJl) на 

суму 2,499 тис.грн.; 
2.10. Фінансовому управліншо Броварської міської ради по КФК 010116 
«Op~ місцевого самоврядувamwD) здійснити перерозподіл поточних . 
вида~. . 
2.11. УправліИВJI комунальної власності Броварської міської ради по КФК 
010116 «Органи місцевого самоврядування» змеиmити видатки на суму 1,998 
тис.грн. 

спЕцIAJIыlllй ФОНД 
ДOXOДJl . 

1. Згідно розпоряджеНня виконуючого обов'язки мi~ЬKOГO голови - секретаря 
Броварської міської ради від 11.12.2009 N!! 278 зБІЛЬШИТИ дo~oднy частину 
бюджету міста на суму 1 367 ,58~ тис. грн., в т.ч.: . 
1.1. по КФК 41036600 «Субве~1JI з ~ержавного бюджету М1c~eB~ бюджетам 

борговаиості з рІЗНИЦ1 в тарифах на теплову енерnю, послуги з на погашення за 
. та водовідведення, що виробmшися, транспортувалися та 

водопостачання ,. .. ф .. 
постачалися васелеИШО, ва вИВИКJIа У зв язку з нев1ДПО~1ДНlСТЮ ~01 

. .. нергіі послуг з водопостачання та BOДOB1ДВeдeВНJI тарифам, 
вартоСТІ теПЛОВ~ся о~гаиами державної влади чи органами місцевого 
~o затверджУВ 1 367 586 тис.грн. 
самоврядуванщ!» на суму , . 

. ВИДАТКИ. 
c...тпn1 бюджету міста на загальну суму 1367,586 

1. ЗбілЬшити видаткоВУ ча .~~./ .. . 

тис.грн., З вих: 



о 5 
1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради 
по КФК 100601 «Погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах 
на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що 
постаЧ8JIИСJl населеншо, Jlка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, 
що затверджувалися органами державної влади чи органами місцевого 
самовр~iuuш) на суму 1 367,586 тис.грн. 

2. В межах загального обсягу БІоджетних призначень здійснити перерозподіл: о 
2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради 
по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого саМоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади» збіль~ поточні видатки на суму 24,3 
'Шс.грн., зменшивши при цьому видатки ~S.-rY"1 комунальних послуг. 

~
~" 0.,..* 

Виконуючий обов 'язки 
міського голови - секретар ради 

* ~. ~ ($\ 
с.' . .р-о 

&v 14 ( ~~ \ (\ о о 
С(,- _'- ...... ) 
~< '0 .~~ -far 

оо ,о -А) 
r..J.. '/ Ь 

~~ * 0.0 
9:)/,.. '6~ 

І.В.Сапожко 



r,;-~ 

Додаток 1 
Д~ рішеННІ міської радИ 
ВІД 1.:r.tl.PI Nи 1.1'1'-~"-,pГ 

ДОХОДІІ БJOДЖету ~ 
Ilоuровари ІІа 2009 рік 

ВаПllеоуваОII. доходів 
3аnЛЬІІІІП згідоо із бlоджетllОJO спецlалы�оo фО11Д 

класофікацієJO 
фО11Д РаОl\1 у точо • 

бlО_ет 

~ 2 Р0381ІТКУ 

Податкові овдходжеОllR 
3 4 S 

іООі 120308,000 2446,000 ,;;;..-

Податкв оа ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІа ПРllбyrок, 

110000 податкв оа збільшеllОR РОнковоі вартості 89051,3 
~100 Податок з доходів фізичних осіб 88921.3 
~0100 Податок ІІа ПРllбyrок niдnpOEIICТB 130 
~ Податок на прибyroк підприємств і 

організацій. що належать до комунальної 

110202 масності 130 
тоооо Податкв оа власність 2400 
r 

Податок з власників транспортних засобів та 

110200 інших самохідних машин і механізмів О 2400 , 
Збори за спеціальое воконаНllВ природвих 

130000 ресурсів 15859,2 
1]0500 Плата за землю IS8S9.2 

140000 Внутрішні податки на товаро та поenym 5217,3 46 
140601 Податок ва промисел 12 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької дiJшьності. об'єднань 
IpOMIIДJIН, асоціаціі. інших добровіnьних 
об'єднань органів місцевого самоврвдування. 

105 JiOБО3 cТв1Yl'ЇB територіальних громад 
140609 Пnaта за державну реєстрацію, крім пnати за 
) державну реєстрацію суб"єктів 

:- підприємницької дiJшьності 0.3 

~oo Пnата за торговий патент на депі види 5100 46 
підприємницької дiJшьності 

~o Івші податки 10180,2 

~o Місцеві податки і збори 1680 

~ Фіксований сіnьськогосподарський податок 0.2 

~oo 
ЄдиниЯ податок ДnJI суб"єктів мanого 8500 

~ 
підприємництва 2285,S 4926,5 

iliii Веподатквівaдs~нпв 
Надходження коштів від вїдшкодуваиНJI 
ВТрат сіnьськогосподарського 405,8 

і'-- !!ticorocnoдapcЬKoro виробництва 
ЧастИна прибудку (доходу) господарськ~ 
орraнізаціЯ, які нanежать до комунanьно• 

!h lJJacHocтi або у cтaтyrннx фондах яКИХ є 5 , 
~ чаСТКа КОмунanьної впасності 

ТlIС·ГРН. 

PUOI\I 

6 
122754,000 

89051,3 
88921.3 

13С ... 

130 
2400 

2400 

15859,2 
IS859.2 

5263,3 
12 

' о 

10S 

0.3 

5146 
10180,2 

1680 

0,2 

8500 
О 72~,·· 

! 

405,8 

51 



-- НадходжеННR від розміщеННR в установах 
, банків Тllмчасово віЛЬНllХ бюджеnlllХ коштів 

10400 230,5 230,5 -
AдalillicтpaТlIBlli зБОР11 тв платежі, доходп . 

:20000 від uекоаlерціlillОro та побічuого продажу 510 510 
а0900 Державне мнто 510 510 ~ 

:10811 AдaliuicтpaТlIBlli штрафІ. та Illші саllкціі 15 15 
АдаlіuістраТllвпі штрафІ. у сфері 

:10813 3DбезпечеllПR безпеКl1 ДОРОЖllЬОro руху 1500 1500 

ШтрафІІі еапкціі за ПорушеllllИ І 

• 
звкооодавства про патеllтуваllllИ, за 

порушеllПИ пора. реryЛlоваllllИ обіry 

roтівко та про застоеуваllllИ реЄ&:Траторlв 
розраxyrlКОВОХ операціП у сфері торгівлі, 

tl0809 rpoalaдcLKoro харчуваони та поc:nyг 25 25 
t40000 lоші оеподаткові НВДХОДХССІІІІИ О О О 

,,грошові стнгненнн за шкоду, заподіRНУ " 

порушеННRМ законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаcnідок господарськоі та іншоі 

!40621 дімьності"; О О 

Відсотки за користуванНR позиками, які 

!41106 надавanиCR 3 місцевих бюджетів 
!40603 Інші НІДходежННR О 

!50000 ВnaCHi НDДXодженни бюдхсетнп установ 4520,7 • 4520,7 

Плата за поcnyrи, що надаютьСR 

!S0100 бюджетними установами 4520,7 4520,7 
Кошти, щО ОТРИМУЮТЬСR бюджетними 
установами на виконанНR окремих доручень 

lS0202 та інвестиційних проектів 
"0000 Ідоходо від операцій з капітапом О 16512 16512 16512 . 

НадходженВR від вїдчуженВR маЯна, нке 
нanежить Автономній Республіці Крим та 

\ 

маЯН&, що знахОДИТЬСR У комунanьній 
3050 3050 3050 J10300 ВJJaCHOcтi 

НаДіодасеввв від продажу земni і 
13462 13462 13462 530000 oeMaтepiВnЬBox aJn'llBiB 

IНадходженВR вІД продажу зеМeJlЬНИХ ДIJIRНОК 

несільськогосподарського призначенВR до 
розмежуванВR земeJIЬ державної та 

13462 13462 13:462 ~0100 KoмyнanЬHOїВJJaCHOcтi 
26880,4 26880,4 ~OOOO Цшьові -фондu 

l~blP за заорудненВR навколишнього 100 100 ~800 природного середови~ ~ 010 
ЦiJlьові фонди утвореНІ Верховною ад 
Автономної Республіки Крим, органами 

• та місцевими 
26780,4 26780";' МІсцевого самоврядувlННН 

~10 О органами виконавчої впади • 122593,500 50764,900 16512,000 173358,400 
Разом доходів (без траuсфертlВ) -. 

І 

Офіеіliві трапеферТlI (розшuФРО~IDТЬеп 47682,296 28066,921 0,0 75749,217 
-00000 за водаМl1 трансфертіВ та бl~В) О О 
41000 О Від органів дерЖ88НОГО ynpaвnlHИR 'в 
41010 О Кошти, що HIДXOДnЬ з іншиХ бюджетІ 



-iГOfOO дотаціі • 
624S.8 fI0206 додаткова AOТВЦUl3 державного бюдЖету 624S.8 • ф. _ на 

ВllРIВНIОВання IнаНСОВОI забезпеченості . 
.lісцеВIІХ бюджетів 

410300 Субвенції, в тому числі: 
624S,8 624S,8 

СубвенціЯ на yrpиманНR об'ЄlСТЇв спільного 
41436,496 28066,921 0,000 69503,417 

t КОРllстування та чи ліквідацію негаТИВНllХ 
наслідків діяльності об'єlСТЇв спільного 

410303 КОРIlСТУВання 100 
, - "Субвенція з державного бlОДЖету місцевим 10а 

• бюджетам на виплату допомоги сім'нм з 

діТЬМII, малозабезпеченим сім'нм, інвалідам з 
AIIТlIHCТВa, діТRм-інвалідам та тимчасовоі 

410306 дe~aвHOЇ допомоги дітнм"; 32737,8 
І 

- "СубвенціR з державного бюджету місцевим 
32737,8 

бюджетам на наданнн пільг та житлових 
суБСllДіR населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачанНR і водовідведеннн, . 
квартирної плати, вивезення побутового 

410308 cMiтra та рідких нечистот"; 633S.S 8887.1 IS222.6 

"СубвенцїЯ з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв'нзку . .. 
та інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержання ліків, 

зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового паливІ, послуг теnло-, 

водопостачання і водовідведеннн, квартирної 
плати, вивезення побyrового cMiтra та рідких 
иечистот) та компенсацію за пільговиЯ 

~10309 проїзд окремих категоріЯ ГPOM8ДRH"; 1766 1766 

"Субвенція 3 державного бюджety місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидiJі населенню на придбання твердого 

І та рідкого пічного побyrового палива і 
1 ] ~310 скрапленого газу"; .. 

410323 Субвенцїя з державного бюджety місцевим 
бюджетам на здіііснення виплат, визначених 
Законом Украіни "Про реструктуризаціЮ 
заборгованості 3 виплат, передбачених 
статreю 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогіЧНИМ та 
іншим категоріям праціВНИків навчальних 283 283 

.............. закладів" 



410343 

410349 

"Субвенція з де~жавного бюджe"ly місцеВllМ 
бlОДЖетам на ФlнансуванНJI ремонту 
ПРllміщень упраВJJінь праці та соціanьного 
заХIІСТУ виконавЧllХ оргвнів міСЬКllХ (міст 
республіканського в АвтономніА РеСпубліці 
KPIIM і обласного значеННJI) раRонних у 
Mjcтax Києвj j Севастополі та раRонних у 
містах РІД дЛЯ здіRснеННJI заходів з 
ВllКОНання спільного із Світовим банком 
проекту "ВдосконалеННJI Сllстеми соціanьної 
ДОПОМОПІ"; 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи 3 енеРГОЗбережеННJI, у 

тому Чlfcnі оснащеННJI інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків 

засобами обліку споживанНJI води і теплової 
енергіі, ремонт і реконструкцію теплових 
мереж та котелень, будівництво газопроводів 
і газифікацію населених пунктів 

410358 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на yrpиманНJI дітеR-сиріт та дітеА, 

позбавлених батьківського пікnyванНJI, в 
ДИТJIЧИХ будинках сімеАного типу та 

приRомних сім'ях 

410366 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на поrawення заборгованості з 

різниці в тврифах на теплову енергію, 
поcnyrи з водопостачання та 

водовідведення, що вироБJUШИСJl, 
транспортувалися та постачвnися 

населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енерпї, поcnyr з водопостачанНJI та 

водовідведення тарифам, що 

26 

О 

213,196 

~' затверджувanися органами державної впади 
_ чи органами місцевого самоврядуввнU 

lS4S9,921 

410350 Ін • .оо 
_ ШІ субвеНЦl1 

3693,9 

Кошти, одержані із зaranьного фОН~ 
бюджету до бюджетУ розвитку (спеЦlВnЬНОГО ,,0,0 

~100 фонду) р-\ ~1t02f~ 71831,821 
-- Разом дoxoдi~ ~ І, .... 'І' 7 t831,821 

ВеьоroДОХОДIВ :.:..~ O~ ~'"'-~ ,І 
ваао РІ ~I ~ '~'. ~ ~ lIyJa'hln а6а8"IDКП иlеькоra roлО8U - ескраар Р '* ~,~ .. ~ .. :,~\ ~... ( 
, С;' \.'b~:~1 ! 

~'" ':t 
ф+ .. ~- oIt~ .. 1 
~ I;I~ ~J.' 
.. ~;P 

2(, 

О О 

213,196 

• lS4S9,921 

3693,9 

. 
0,0 О 

16512,000 249107,617 
16512,000 249107,617 

1.в.Сапаасо 



ПОДАННЯ: п(;' 
начальник фінансового управліИИJI_---~,,~ r7'----- С.П.Коврига , . 

ПОГОДЖЕНО: 

В.В.Руденко 
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заступник міського голови 
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да рІ ........ мl."_т р .... 0.-
• lqI7.12.200!JK • .,.!'t,-N-Dr 

__ ..11>1' - ........ 1'4 ... - - "r' - ..... -Б' 2009 • 
• l838а ranO.Horo ро3ПDplUUПI_ . . 

КФК КВК ІСОuni. 3D1'1U11ollИJI rbo'lД СnCUЇlWtНIІІі dlO11Д .p&tIC)M 

.шЯм "'I'V • ..-Ш . ~ HвJlмeнyвaнlUl •• I'V .......... сума 

.'. • 00& BIIКOIIКOM міс.коі paдll .' . . 1000,1 1000,1 

ПРОrplDlа від3наЧeJlIUI державних '1'11 . . 
npoфссіRних М. IОвinсНннх дат • . Інші IIIIДID'ICИ • 38DXDЧeJIIUI за зac.nynl nepc:д rpOMUOIO . 

250404 
. . м.Бровари ІІа 2007-2009рр • . 

З4.2 З4,2 . 
Фінансова пiдtpимn rpoмlACЬ1CНX 

Проrpама _езпечсниа БроварсьJCDЇ 

орrшd3aцa1 Bcm:paнiB віАНIІ і праці '1'11 

.091209 
opl'Вllї3aцiR інвanідів і .с:тсраІlів 

36ро1bn1Х ClШ ЗО зо 

Проrpaма дьшыІcn '18 фіllRНсовоі 
nUnplWКII Броварської редахціі 

міськpaJ10llНОro paдiOMoanCIII18 206,2 206.2 
Проrpaма діJulыІcn. фінансової ПЇДТРIІМКlI 

Тcnс:6аЧeJll18 і paдiO.,OIJICIII18 '18 UlфОРr.ryв8НIUI rpOMIUICloКOCn ЩОДО 
ДЇJUIЬHocri opraIlїВ Micцc:вoro 

самО.РІЩ)'88Н1U1 чс:рс:3 Кor.ryнIlllloHC 
. niдnpиDКmlО Броварської .IЇCJoJCOЇ ради 

120100 . "Тcnсстудіа"НашР .Іісто" З40,2 . З40.2 

Періодичні ВIIДІІIJI8 (1'I3mI '18 
Проrp;u.lа дьшы�cri '111 фіlllllCOВОЇ 

.,рнanп) 
nUnpl .. IКlI РCДlllЩl11'D3С'111 "Бро.вре ... 

120201 ПІІІорвма" З86 З86 

Проrpaмн і 3вxoдr1 ЦClарів 
соціanЬНl1Х служб дu сім'ї. ДЇТCN Міс ... проrpaма ПЇДТРІІМІСІІ сїм"і на період 

.091102 тамоподІ до 2010 РОкУ З З 

ПроrpllМІІ і 3IIXQДI1 qearrpi. 
coцїIUIЬНIIX служб дu с:ім'і. дitdi МіClo1Cl1 nporpaма ПЇД1рIWКlI мопаді ІІа 2008· 

.091102 тамопаді 2010 POКlI 0.5 0,5 
. '. . . .• 020 YnpaвnillllR aC.ЇnI . , 

149" 94605 1096,4 .0 

Цim.oвl ФОIlДlr. )'1'Вораі OPI'DIIIIМII . 
Micцcвoro caмoBPIд)'DIUII18 і 
MiCЦCВllМI1 орrmlDМП вшсонавчої Проrp"'І. "OIiдapoalllicrь" . 

240900 IUllUUI 80,5 
250404 llIUIi ВІІДІПІСІІ 149.9 

Всьаra па праrp.иl 149" 8005 230,4 
Iцuп.oВі ФОІІДІІ. yrвoPCIII opl'lll"'III IМІCloIСІІ nporpaмa "дошIwIы�оуy OC81'rD" ІІа . 

240900 Micцcвoro CIVoI08P11дY81111181 2008-2010 POКlI . 301 301· 
Цinьo.i ФОІІДІІ. yrвopclll Opl'DllIWII МіClolCll nporpaмa "3111'1U11oHa CCPCW18 ocвї'rD" 

240900 .,icucвoro ClWo8PJlдY8lll11181 ІІа 2008-201 О роІСІl • . 565 565 



- - t3059eS ., ~- ,a2.lL!r; • .It.\ 
-"[ І І . . . , , 

• 08І0О2 I.ІШЇ .'rдD1XJ' на ахора'lУ цоро.' • 30 30 

ІншІ ВІ(ДІІТІО' на соцїan .... rJI 
.090412 

. . 
335 • 335 

3ІІХІ'СТ НВССІІСШf8 

Піп'ПI, що 1I-.цIIO'DoCII нВCClleJIIIIO 
(крім ветеранів ВВВ і праці, 

Міська проrpВМ8 соціап,ноro ЗВХИС1)' . 
віІс,каі cnyж6ll, aprвнiB 

. 
внytpїшніх cпpu" rpoMIIДJIH, пі пснсіонерів, інвапідів та coЦЇВn'HO-

поcтpauuunlВНВCnідок незВХИЩeJIИК верств НВCCIICН1f8 на 2006- . 
Чарн06lUПoC,каі 1СІ1'1'8С'І'рОф1t) ІІа 2009POКlI . . 

. 
ОlШaty 1ICИТJIОВО-КОМ)'lllШloНИК 

. . . . 
.091207 пocnyrі оrorвзy 374 374 

Цim.oBi фОllJUІ, yrвopcнi арtallllМJl 
Micцeвoro самоврацуванна і 
місцевими apnUlIМII BllКOuвв"oi 

240900 апllдИ 1305905 13059,5 
Ba.ara па nparpaMi 739 13059,5 13798,5 

ПроrplUt .. по вlдшкo.цyвaJlllІО витрат 38 

КомnснсвціRиі ВIIІШI1ТІII .. бc::ucoштовис ПСРСВc:JCНIf8 без обмсзсCНL 

пїn,roВIІR проТзд uтoм06in'ИlIМ пin,roВIIК ICIn'CI"OрШ ивсcnсн .... 1. Бровари 

траиспоptOм окремим кaтcropiaм пвсааlpСЬКlIМ 1IIIТD.I06inЬНИ.1 тpвнcnoptOM 

170102 IrpoMIUUIH :шnun.ноro КОDИ~'" 450 450 
. Проrpaми пiдtpJwки пiдnpllDIСТІІІ1 "Цснтр . . 

соціапьНО-ТРУДО80і, профссіRllоі,. МСДІІІСО-

соцїапьноі рса6'ШЇТDЦIї інвanіді .. дїтсІ-
інвмідів ,. MOnOДllX iН8DJlїдiB" . 
Броварськоro МЇcькoro тOBapllcтвa іНВМЇдів 

. 
3 урШКСІlll8М опорно-рухо80ro аоарау 

250404 Інші Видa'rICIl "Пoarнcнu" 40 40 
Проrpaма ПЇДТРIIМКlI Броварськоі 

Mic,кpaRollHoi арnUlї381Uї-товарllства 

250404 Інші ВИдD'I'КII Чер80IІОro Хреста YкpDЇIll1 40 40 
.060: Biддїn' у спраііак dм'l'тa "Іопаді - 288,05 : . . . 288,05 

соцlапы�іi ПРОrpllМ}1 і захОДІІ МІська nporpaма niдтplIМКlI ШI'і на період 

.091107 ДCD8DIIIІК ОРnUІІв у справах сім'ї до 2010 року 5 5 . . 
Зaxoдll по рcanЬаціі рcriоlllшы�І1к 

Міська проl1JlUtlа вiдnОЧIІНКУ та 

npol1JlUtl DiдnОЧlІІ1ІС)' та 
03д0poIUICНIf8 дїтсН ІІа перІод 2008-2012 

.091108 O3дOPOIUICHU дїТCn 
років 168,5 16805 

. MICItICВ проrpама соцlапWlqro 3ОХІ1С1)' дtтcA- . 
. Cllріт та дiтcJl, .кі 3DJIIІШlШIIС8 без . . 

ІІІШІ Видa'rICIl на соцїan'lllrJI бan.ківськоro пlКnYВВlIIf8l1а 2009-2012 
.090412 3DXIIСТ НВССІІснв IРОКlI 84,65 84,65 

-



І 
·091103 

• 090412 
'" .. --

.090802 

~
CIINiI"""іlnjiOrptiiiii;,-, --....----,MI_iia~ • .. ;:..рі; ..... м_ОдI-... 2008-

:дcp8lllllІІ.11Х 0,.....1. У Cn~ 120.0 раlD' 
МOIJMI 

'IІІші .'rдImCИ на соціlUlltJl"П 
3IIXIIcr НlІССІЇс ..... 

·:062 .~. lелJЖ6. у СПР.ВО дireП 

Інші nporpaмll соЦЇIШloНОro 

захиС1)' IICnОВНОПЇТНіх 

МIC1tX8 nparpaма:l п.~ paбcm,:І 

обдаРОD"ІОIО •• anOДДlO Jla2006-~OI2 рр. 

Проrpaмa 3DII06iraJlIUI дИТJI'IЇR 
6СЗnPН'1)'JIIoIIОсті і 6C3ДOrJUrДHOcтi на 2006-
20ІОрокн 

.. :. Ynp,.~iIIНR ~nOBO-' , • :' - ' ...... 
-
100203 
150101 

110103 

240900 -

150101 

240601 

110103 
.. . ' 

130102 

:080 , 'KO"IYHan.iloro roenOADРСТІШ, 
• ,liJIвroyc:rpiA міс:та 

ICaпirвm.Ні ВКnQeIIIuI 

,ВНдIПIDI на nPOВедCНIUI робіт 
пов'JI3IIIIНX із 6уДЇВницrвом, 

реконтрукціоо. ремонтом 1'11 

'уфНМВННIQoI UТOMOOuu.ннx Aopir 
і 
ДUп.oВЇ фонди. yrвoPClIЇ Opl'8ll"l8 
Micцcвoro CВМOВpIДYВDIII18 ї 
MiCЦCВIUUI Dpl'8ll1IМ11 ВИКОНU'lоі 

ВNUН 

Bc.oro по Пllоrpамt 

Кanі'nШlоні _ICJIIlACIIIUI 

Охорона та рІЩЇОlllUUtНС 
BItКDpllcnuнIUI ПРИDOдlIНХ DCCYDClB 

'lіо Івlдain кyn.тyPli : .. 
фinармоніі.tq.IIlЧНі КОПCJmlВII і 

81lсвм6Jli та інші МlICТCIUoКЇ 
3IIICJIUН та 38ХОдІ1 

Вім"" 3 фыtноіi к)rn.'I')'pI. ~ 
,150 'IСпорЛ . - , 

ПроведClП18 ПUЧIUПoIID

Iтр..,еIIУВIUПoННХ 360рів і ЗМal'8lllo 
.... :. :- IВім .... aniтan ... oro ...', ' 
~' :::~. ::'·1. '" 6удї.іl~іain. Bpo~apC.iёoi " 
, , •. '191 ., мїс.rcoі IIDдI. " " , 

~ Квniтluu.нi _ICJIIIACНI18 

',: 

Міа.ка ПРОf1J .. tВ yrpllalDННR 1'11 розвитку 
06ЄКnB ЖНТJlово-коr.tyНВnlol10ro 

rocподарства 

Проf1JВМа nP08eдClU18 XYJlb1YPHD-МIІСО811Х 
3ІІХОДЇ8 М. БроваРl1 

Проrpвма розDlmcy фbJІЧ110і ХУJlIo1УР11 і 

споР1У на 2007 - 2011 POКlI в al.li1JC'8apII 
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_. ----_.- --
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4482 
4482 

4482 

130,436 

130,436 

191 
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Проrpама ПСРСПClml8НОro роз81mcy 
теМОПОCnUЧ .. II18 a.icnu та 
8nPOВllдЖСІП18 СІІСРl'D36сріraюЧІІХ 
технanоriП по кп 

"БроваРllТСмоснсрroаlсраса" ІІа 2009 
І рік 

ПРОf1J"IВ ОХОРОНІІ ІIUКОПllWllЬОro 
ПРИDOдНоro CCDСДОВIIЩ8 

Проrp"IВ по 6уді81111ЦТВУ та 
РСКОlrcrpylЩіі UI8CIICPIUIX мсрс8 на 
2008-2009 POКlI 
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"ZJ •• \ , 
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о 32 

32 

13543,322 18025,322 
4482 • 
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2446 2446 

10145 10145 
13219 17701 
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191 

1307 .1307 

180,091 180,091 
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24_/ ' .-...... rr-pc6" opnu._,,/ - Про~. па ~А1Dllllanay-аа , . , 

1:'rщc8DI'D CIUIa8IВUQ'1ЇaI"'. І 
. РCICD"с:трухцІі DCi"acdD сацІ"'.'IDIV 

И;СЦeJI'ІІІІ" ар""'''''' ."ICDI.аа.аї ПРИ:UIILЧClII18 ІІIL 20011-2009 раки 

DllIUU' 323 323 
І Ba.oro по nporpaM' . . 3033.587 3033.587 

J50JOJ Квnї'I'8IПtНЇ 8КnIUlCН'" 6568,996 6568,996 
Цim.o8i фоНдІ', )"І1Іорені DpI'llНВМП БудїВIIИЦТ80 та PCКOHcnpyкцi8 

мїcцeвoro c:aмOBpqввн ... і . . мвriСТРIUlЬННХ ВУJlИЦЬ 
місцевими OPI'lJl8МlI внконавчої 3III'ВJIIoНОміськоro прlDначснu на 2008 

240900 ВnDдН 2009 POКlI 1120,0 1120 
BCltoro по ПРОІ'Рамі 7689,0 7689,0 

. . . . Міська.nporpаМ!І по будівНIIЦТ8У та . . . 
РСКОIІС:ТРУКЦlї зanшьноосвітніх та 
дошкільних 3ІІІСІІадів на 2008 - 2009 

150101 КaniТlUПoні BКnaдcннa IРОки 62,772 62,772 
Міської nporpDlH по будіВНlIЦТ8У IV 
ЖНТJlОВОro РаЯону 

.1. Броварн ІІа 2008 - 2010 poКlI 
150101 lCani1aJn.Hi вкnадснИJI 2661,554 2661,554 

.~ _. 
221 ФінаllСО8е ynpaвnillllR 130 О О J30 -' . 

СубвснцiJlз MЇcцC80ro бюДJCC'l)' ПРОl'plUolа ПРОфШllК'l1nOl ЗІІОЧllНllості, 

250344 
Дс:р8ІШному бюджету на ВИJCOнlUI 3MЇЦНCНIIJI ПРОВОПОРІІДІС)', охоронн прав і 
nporpaм соціIUПoНО-СКОНОМЇІІОнro свобод rpoмaдaH У м.Броварн на 2007-2009 
'їа КYJlЬWHOro po3Blmcy penOllїВ роки 50 50 . Проrpaма додаткових 38ХОДЇВ щодо . . 
'.- :saБС3ПС:ЧСНIIJI JliK)'8IU1bHO-профШIlК'l1IЧIIНХ 

250323 3IUCIIaдїB міста JlіlС8МИ та D IМИ 

}г . матеріanвмн в зв:а • '\'JЧР'~ 
Ipc:cnipaтopHl1X ~~.ii~тa rpl~e 80 80 

, . 
- BCltoro _ " 

. " * ." ~ .. --....р ,... =It ~ 7672,486 // У 41176.322 48848,808 .. . 
. 

1:~r~lJ~ ?! Виконуючий обов'JlЗКИ міського ГОnОВl1 - I.В.Сanожко рр :,'1 C'J о r'" -'_' .., r ~ ~'. ~A ... :.' ".tb 
f"'") ~ - ,.., 

~~:. .. ,: . .., . ~10?~ " . 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФПlAНСОВЕ YlIPАВmвня 
07400, м.Бровари, вул. Гагарїнв,15. Тел. Н!! 5-03-98 

[ Виконуючому обов'взки] 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

1~/,м·оg 
. Подання 

Прошу Вашого до волу винести на розгляд позачергової сесії Броварської 
міської ради, па відбудеться 17.12.2009 року, проект рimенвя, за пропозицією 
виконавчого комітету Броварської міської ради: 

- Про внесення змін до рішеННJI Броварської міської ради від 13.01.2009 
року N!! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рік» та додатків 1,2,3,6 . 

НаЧaJIЬНИІС . С.П.Коврига 
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