
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про внесенЮІ змін до рішенЮІ . 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» 

РОЗГЛJlИ}'вmи пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до ~. 23 ст. 26 Закону Украіни <<Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодекс)' України, зriдно з розпоряджеННJIМИ 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря Броварської міської ради 
від 22.1'2.2009 Н!! 294 та виконуючого обов'язки міського голови - заступника 
міського голови від 25.12.2009 Н!! 296, враховуючи рекомендації постійної. 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

I.Внести наступні зміни до рішеВНJI міської .P~ . від. 13.01.2009 року 
Н!! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рІК (ЗІ ЗМ1В~, внесеними 
рішеВIIJIМИ міської ради від 26.02.2009 ~ ~058-56-05; ВІД 26.0з.200~ 
Н!! 1069-59-05' 'від 16.04.2009 Х!! 1099-61-05; ВІД 28.05.2009 ~ 1038-63-05, 
від 25.06.2009 Іі!! 1164-64-05; від зо.07.200~ Н!! 1198-67-05; ВІД 27.08.~0~9 
N!! 1225-68-05' . 17.09.2009Х!! 1247-69-05; ВІД 24.09.2009 Н!! 1~54-70-05, вІД 

, BJД .' • 29 10.2009 Н!! 1279-72-05; ВІД 12.11.2009 
15.10.2009.Іі!! 1268-71-05, вІД 1284-74-05' від 26.11.2009 N!! 1330-75-05; від 
N!! 1282-73-05; від 19.11.2009 Х!! , 
17.12.2009.N!! 1349-76-05): 617 аміниТИнацифру <<263773,652»; . 
1.1. в пункті 1 цифру <<249107, 9~): заміниТИ на цифру «170 31~,212»; 
1.2. В пункті 1 .. 1 хщфру «170 27i6~96» заміниТи на цифру «41373,912»; 
1.3. в пункті 1.1.1 цифру «41 31 821 заміниТИ на цифру «93460,440»; 
1.4. в пункті 1.2. цифру «78 83 66 9~;» заміниТИ на цифру «42695,540»; 
1.5. в пункті 1.2.1. цифру «28 О 239 заміниТИ на цифру <<266081,274»; 
1.6. в пункті 2. Цифру <<251415, ;~» заміниТИ на цифру «172453,712»; . 
1.7. в пункті 2.1. цифру «172 4~69~3» замінити,на цифру <<93627,562»; 
1.8. в пункті 2.2. цифру «7899, замінИТИ на цифру «49280,708». 
1.9. в пункті 8 цифру «48848,808» ..' 

ької місько! ради вІД 13.01.2009 
• • dПа Броварс. ій 

2 Д 1 2 3 6 до pjDIeJUVA 20' 09 ріІО) зі ЗМ1В8МИ викnасти В нов • одатки ", ·ста на 
Н!! 1003-53':05 «ІІро бюДЖет МІ . 
редакціі (Додаються). 



.. : .' .. 



з.ФіИаисовоМУ у~авлі~ию Броварської міської ради проводити 
фіUаиСУВаивя видаТКІВ, зпдно З даним рішеннsiм. 

викоИУЮЧИЙ обов' JJЗКИ 
міськоro ГОЛОВИ - секретар ради 

І.В.СапоЖко . 



ПОДАННЯ: . ~p 
нач8JIЬВИlC фінансового управління -~----i-п-.---~--- С.П.КоврИl'a 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міСЬКОГО голови В.ОАвдрєєв 

- виконуюча обов' JlЗКИ 
начальника ЮРИДИЧНОГО відділу - ~ 
головний спеціаліст ЮРИДИЧНОГО відцізіу __ +--~~~_А.В. Баба-Мірзоєва 

- виконуюча обов' JlЗКИ 
началЬника управлінвя економіки -
заступник начальника 

. 

__ """,",#~,·~_'І'1_' __ т.г.полiщyJc 

- виконуюча обов'JlЗКИ 
начальника загальНОГО відділу - Г\ А r J • ( . 
!оловиий спеціаліст загальНОГО відділу --j......:...·_\\Мlu._--і:-І-I~- Л.М.Шило 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитКу; 
бюджету,фінансів та цін . 

., . ; 
•• е •• 1. • . . . 

. ; 
----.q..f,JLN-- А.В.БуJIКа 

., 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА .. 
о викоНАВР~ КИїВськоІОБJIAС'І1 

ЧJ:tй КОМІТЕТ 
. 

" ПРОПОЗИЦІЇ 
ДО РІшення Броварськоі· "" 

МІСЬКОІ раДl1 ВІД' 29 12 20 «Про внесення змін . ". 09 року . 
. Броварсько'.' до РІшення 

І МІСЬКОЇ ради від 13 01 200 Н!! 1003-53-05 «Про бюдж' . . 9 року . 
. Відповідно до Законів Украї: :та H~ 2009 рію~ та додатків 1,2,3,6». 
рію), «Про місцеве самоврядування:~ е~~авнии бюджет .України на 2009 
Бюджетного кодексу Укр .. КРаіН!)), частини 5 статті 23, статті 78 

аIНИ, розглянувши пр ... б 
виконком Броварської міської Ради ОПОЗИЦІІ юджетних установ, 

ПРОПОIIУЄ: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Згідно з розпорядженнями виконуючого обов'язки міського голови -
ceкp:rapJl . Броварської міської ради від 22.12.2009 Н!! 294, виконуючого 
обов JlЗКИ ~CЬKOГO голови - заступника міського голови від 25.12.2009 Н!! 296 та 
ro~ови КИшс~кої. обласної державної адміністрації від 25.12.2009 Н!! 1160 
.зБIЛЬШИТИ доходну частину бюджету міста на загальну суму 37,416 тис. грн., в 
Т.Ч.: 

1.1. по КФК 41030800 «Субвенцш з державного бюджету місцевим бюджетам 
на H8ДВIIНJI пілЬг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостач8ННJI і BOДOBЇДВeдeННJI, квартирної 
плати, вивезеlЩJl побутового смітrJl та рідких нечистоТ» збільшити на СУМУ 80,S 
тис.гри. 
1.2. по КФК 4 J 030600 «Субвенцш з державного бюджету місцевим бюджетам 
на виплату допомоги сім'ям з дітьми" малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
диТИнства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дiTJIМ) змевmити 
на суму 2,2 тис.ІрИ.; . 
1.3. по КФК 41035800 «Субвенція з державного бюдж~ M~cцeB~ бюдж~~, 
на виплату соціальиої допомоги на утримання Д1теИ:СИРІТ та Дlтеи, 
позбавлених батьХЇВСЬКОro пiкJIYвВННJI, в дитячих будинках СІМейного типу та 
nPийомиих сім'ях за принципом (<гроші хоДЯТЬ за дитиною» змевmити видатки 

ва суму 40,0 тис.Іри.; б' ' б 
1.4. по КФК 41031000 «СубвенцїJI з державного Ю1QКету МІсцевим юджетам 
на н " житловИХ субсидій населеННЮ на придбaRИJI твердого та 
р;nv ~ П1JIЬг таб .. -а і скрапленого raзу» змеЮПИТИ на суму. 0,884 
~",oro mчного по ~OBOro пAl~ , 

ТИс.гри. 

ВIlД,4ТJ{lI 

1 ча-~ бюДЖету міста на загальну суму 37,416 
. ЗбinLmaти видаткоВУ 1Jj.P&6J 

ТИс.гри., з них: . ного захиСТУ населеНИJI Броварської міс;ької 
1.1. Управпівшо праці та coЦ1ВJIЬ . ' 
ради: . анВМ вШви, особам ва ЯКИХ, ПОІПИрJОЄТЬСJl 
1.1.1. по КФ~ 09Q201 (d1iJIiI1f ветер ветеранів війнИ, гарантії іх соціапьвого 
ЧИввість Закону украінИ ."Про ~:i заCn:YГИ перед БатьківЩИНОJО, вдовам 
захисту", особам, JJI(Ї маюТЬ осо ' . 



(BдiBЦJJМ) та· батькам померл ~ 
заcnyrи пер'ед Батьківщиною ДІ·т.'''м ~ (загиблих) осіб, які М8ІОТЬ особnИВl' 

Б • 'А ВІИНИ особам . 
за~. ~epeд атьК1ВЩИНОЮ, вдовам (в i~ , ЯКІ мають особливі трудові 
ОСІб, JIК1 мають особливі трудов' д ЦИМ) та батькам померлих (загиблих) 
нвциських переслідувань та реабш' І. заслуги перед Бат.ьківщиною, же~в&М 

• . ІТОВаним громадин . . . 
внаслІДОК репреСІЙ, або є пенсіон &М, ЯЮ стали ІНвалідами 
збільшити видаткИ на суму 114 954 терами. на житлово-комунальні послуги» 
11 2 КФК ,ис.грн., 

. . · по 090204 «Пільги вете ан . оо .. 

органів внутрішніх справ та ін на р ам ВІИСЬКОВОІ . служби та ветеранам 
видатки на суму 9,301 тис.грн.;· ЖИТЛово-комунальНІ поcnyrи » збільшити 
1.1.3. по КФК 090207 «Пільги ОМ . 
Чорнобильської катастрофи дружи':ам адин( ам,. яю) постраждали внаслідок 
опікунства) діт~й поме лих ' ЧОЛОВІКам та опікунам ( Ііа час 

Ф 
р ГPOM8ДJIH, смерт.ь ЯКИХ пов'язана з Чорнобильською 

катастро ою, ~a житлово-комунальні послуги» збільшити в 
0,060 тис.грн. идатки на суму 
1.1.4. по КФК 090405 «Додаткові випЛати населенню на ПОКРИТТЯ витрат на 
ОПJIату' житлово-комунальних ПОСnyI') зменшити видатки на суму 43,815 
тис.грн. 

1.1.5. по КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» зме~' 
видатки на суму 2,2 тис.грн.; . 
1.1.6. по КФК 070303 «Дитячі будинки ( В.Т.Ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)) 
зменmити видатки на суму 40,0 тис.грн.; . 
1.1.7. по КФК. 090406 «Субсидії населенню ДJIJI відшкоду8aннJ1 витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» 
зменшити видатки на суму 0,884 ТИС.грн. 

2. В межах зaraльного обсJJГY бюджетних призначень здійснити перерозподіл: 
2.1.БИКОНКОМУ'Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 250102 
«Резервний. фовд)) на суму 60,972 тис.Ірн. 

2.2. упРавлінню освіти Броварської міської змеШПИТИ видатки на суму 344 .. 291 

ТИс.грн., в т.Ч: 
2.2.1. по КФК 070101 «Доппсільні заклади освіти» зменшити ВlfAатки на суму 
154,060 тис.гРн.; . 
2.2.2. по КФК 070201 «загальноосвітні ппсоли (в т.ч. ппсола-ДИТJIЧИЙ садок, 
інтернат при шкапі), спеціалізОВані ппсоли, ліцеї, riмнliзіі, копеriуми») 
Зменшити видаТки на суму 137,081 T~c.ГPH.;. • • 
2.2.3. по КФК 070401 <d10зaшкiJIьНІ заклади ОСВІТИ, заходи 13 позaппanьної 
роботи з дітьми» змеВJПИТИ видатки на суму 13,1 ~2 тис.грн.; . 
2.2.4. по КФК 070804 <<Централізована бyxranтеР1Jl) зменшити видатки на суму 

21,409 ТИС.грн., б 2.2.5. по КФК 130107 «утримання та н!Шчanьно-тренуввnьна ро ота ДЮСШ» 
Зменшити sидатки на суму 18,559 тис.грн. 

2 3 
f"'Yn,.,б· ах ДІ'тей Броварської міської ради зменшити видатки на 

• • '-НA~ ІА І У справ . 
зaranь суму 26637 тис.грн., в.т.ч.: 
2.3.1. :: КФК 010116 «Органи місцевого caмoBpJJДYВВННJD) зменшити видатки 
на суму 6,637 тис.грн. 



3 . 
2.3.2. по КФК 091106 «Інші видатки» зменшити 

грН видатки на суму 20,0 
тис. · 

24 УправлlНlПO ЖИТЛОВО-КОмунально'" . .. . 
• • • • & О господарства БроваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради 
зБІЛЬШИТИ видатки по КФК 100203 <<Блаroустрій міста» на суму 431,9 тис.грн. 

.. СПЕЦlAJIЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ . 

1. Згідно з ~оз~оря~еННJ[М ~иконуючого обов'язки міськоro гопови - секретаря 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 25.12.2009 N!! 296 збільшити доходну частину 
бюджету міста на суму 14628,619 тис. грн., в Т.ч.: 
1.1. по КФК 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
ва поramевия з~боргованості з різниці в тарифах на теплову енергію, поcnyrи з 
водопостачання та водовідведення, що виробnяnися, 1ранспортувanися та 
постачапися населенlDO, па виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії, поcnyr з водопостачання та водовідведення тарифам, 
що затверджувалися органами держішноі впади чи органами місцевого 
самоврядування» на суму 14 628,619 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити.видаткову частину бюджету міста на загальну суму 14628,619 
тис.гри., з вих: .., .. 
1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Бр~ваРС~КОІ ~lCЬKOl ради 
по КФК 100601.<dIorameННJI заборгованості минулих роКІВ з Р1З~ В тарифах 

. поcnyrи з водопостачання та ВОДОВІДВедення, ЩО 
ва теплову енерпю, , iдnовідніспо ф8lC'fИЧllоі постачалися населенню, ва вИНИICJIа у ЗВ юку з нев о 

о оо rii поcnyr з водопостач8иmI та BOДOBJДВeдeНIIJI тарифам, 
вартоСТІ теnЛОВОl енер , вої впади чи оргавами місцевого 
що затверджувалися органами держав 
самоврядувaIlИJJ) на суму 14 628,619 тисогрн.~ 

. '~;:j,~\.~~a4.;;~ 
• () , ~ -ID 

~
~~.~.. \ :; ~'D Виконуючий обов'язки ~ fJ\ ""', о-

міського rопови - секретар ради .~ -~\.. ~ * .~ 
~1V4 

І.ВоСапоЖко, 



Додаток 1 
до рішеННІ міської paдll • 

Biд~Pu.t8 Н! df/l-f"'~ 
ДОХОДІІ бlОджеТу 11.liроваРII ІІа 2009 рік 

• HaBalelIYBallllR доходів ТlIС.грН • 
30nЛ"lllln 

J зПдпо із бlоджenlОЮ СпецIВЛ""lІn фОIІД '1І30Н 

клаСllфікацієJO 
фО114 '1130.1 ут.ч. о 

61ОД11ССТ 

pOJ81mcy 
J 2 3 4 5 6 
іООО Податкові IIDДходжеllllR 120308,000 2446,000 122154,000 -

ПодаТКІI ІІа ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІа ПР116уток. 

110000 подаТКІI па збільшеПRR Рlшковоі вартості 89051,3 89051,3 
110100 Податок з доходів ФіЗlfЧНlfХ осіб 88921,3 88921,3 
110100 Податок па ПРllбyroк пi.tЩ~IIЄІIСТВ 130 о 130 

Податок на прнбyroк підпРItЄМСТВ і 

орraнізаціЯ. що належать до комунальної 

110202 lJIасності 130 130 
00000 ПодаТКJJ ва вnасиість 2400 2400 
1 

Податок з влвсвиків транспортннх засобів та 

120200 іНШltx самохідних машин і механізмів О 2400 2400 
Зборв за спеціlUlьпе виковаllВИ прllроднвх 

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

140000 Ввyrpішпі податки 118 ТOBap11 тв поeJIYПI 5211,3 46 5263,3 

140601 Податок ва промисел 12 12 

Пnата за державну реєстрацію суб"єmв • 
пЩnриємницькоїдUшьності,о~~внь 
rpOMaдR1I. асоціаціЯ, інших добровільних 

~] 
об'єднань органів місцевого caмOBpJIД)'ВВННI. 

105 105 
~B територіальних громад 

140609 Пnата за державну реєстрацію, крім плаТlf за о 

державну реєстрацію суб"єктїв 0,3 0,3 
~ DЩnриємницькоі дUшьностї 

~oo 
Пnата за торговиЯ патент на депі вИдИ 5100 46 5146 
ПЩПРИЄМВИЦЬКОїдUшьностї 10180,2 10180,2 

~o Інші податКD 1680 1680 
~o Місцеві податки і збори 

~o ФіксованиЯ сinьськогосподаРСЬКlIЯ податок 0,2 0.2 

~o 
ЄдіIНИЯ податок дпа суб"єктїв MВnOГO 8500 8500 
Підприємництва 2285.500 4926.500 0.000 7212,000 

~000 Веподатквl иDДX~ПИ 
о 

1ііііі НвдходженНJI коштів від відшкодУвавн• 
ВТрат сільськогосподарського 405.8 405.8 

r--- і nicorocnoдapcIoKOГO ВIІробництва 

О ЧастИна ПРllбудку (ДоходУ) rocnoдaPCIoКlIX 
ОРraнізаціЯ ш належать до кoмyнВn"Hoi 

• КІт є ~I 
~ 

ВПасності або у стаТУТИllХ фо~ JI 5 
Частка комунanьноі власноСТІ 



v' в_оджеННI ВЇД ро3міщенНJI в установах 
баНкіВ ТlIМЧВСОВО вілЬНllХ БЮДЖeтJlJIХ КОuniв 

~11811 230,5 
~ 230,5 

,uIlIIIIСТРВТllвпі зБОР11 та платежі, ДОХОДІІ 

11- .I,q uекоа.ерціllПОro тв побічноrо продаасу 
510 

~ 
д_авне МIlТО 

510 
510 - 510 

IJOII 1 АдмlпістраТІІВllі штрафll та illml CВlllCQii 
15 

ро- AдaliulcтpaTllBlli штрафll у сфері 15 

IJI13 u6апечеппв бe:sпеКII Доро .... оro руху 
,- 1500 1500 . 

Штрафпі сапкціі за поруmеllПВ 
3llкоподааства про патеllтуваНIIВ, за 

порушеuпв Ilораl реryЛIОВВllПВ обll)' 

roтiBКn та про заСТОСУВВllНВ реєстраторів 

розраX)'lIКОВПХ операцій у сфері торriвлі, 

21109 rpоаlDДСЬКОro прчувапов та поcnyr 25 25 1- Іошl неподаткові ПDДХОДJКеНПR О О О 
..грошові СТJlПlеННJI зв шкоду, звnодінну 

~ 
порушенням звхонодввства про охорону 

НUКOJJИШНьоro природного середовища 

ВНВCJIЇДOK господарс.коі та іншої 
lШl ДЇUЬHocтi"i О О 

Відсотки за користуванНJI позиками, які 
241106 НВДUIJIИСЯ з місцевих бюджетів 
~3 Інші надходежннн О 

,!5ІІООО Вnac:oi ОDДXQДЖeОВR бюдасетвох установ 4520,7 4520,7 

1!!ОО 
Пnaта за поcnyrи, що надаються 

4520,7 бюджетними установами 4S20,7 

Кошти, що отриМ)'lOТЬCJl бюджетними 

~ 
установами на виконаннн окремих доручень 

та інвестиціJlвих проектів 
~o ДОХОДИ ВJД операціilЗ JC8пї'nЛом О 16512 16512 16512 

НВДХОАЖеНВJI від відчуженНJI маЯн&, нке • 
нanежить АвтономніJl Республіці Крим та 

~ 
МаЯн" ЩО зн8ХОДИТЬCJI У KoмyнanьHiA 30S0 3050 30S0 
Мвсності 

~ 
:1Iaдzaд.eoBH від продажу зрші і 13462 13462 13462 
ьенатерівnьпп актввів 
rtllДXOджеНВJI вІД продажУ земельних ДUUlнок 

І 
Ifесim.cькоroсподарськоro призначеННJI ДО 

~oo 
PDзмехсуваннн земель державної та 13462 13462 13462 

!!!!! ~~anЬНОївласності 26880,4 26880,4 
h. ЦlnьовіФОВДП 

~ 
іо1ОIР за заарудиеННJI НОК0ЛИШНЬОГО 100 100 
!~НРодноroсередови~ 
4UnaoBi фонди утворені ВерхоВНОЮ Радою 
Автономної РеспубліКИ Крим, органамll 

~ 
MicQeBoro самовридуванНR та місце811М11 26780,4 26780,4 

!JIraнами виконавчоі впади 1225,3,500 50764,'00 16512,000 173358,400 

~ !!ЗАМ доходів (ба траосфеJJ1'!В) 

!ао Офіc:Ulоі траосфертв (р03П10фРОВУШТЬСВ 4771',712 42695,540 0,0 '0415,252 

41~~ ВlЩаИ11 трансфертів та БJO~I.) О О 

~.!.IД opraнiB AepXCВIIHoro упрaвnlН~ 
~ІІІТИ, що Н8ДX0ДJI'I'Ь з інШИХ бra 8 

. 



~~~";;;;;;;;;;;;;;~::[:==~~------r-----~----~ ~ [одаткова дoтaцїJI3 державноro бюдЖery на 6245.8 6245.8 
:flll-'V' IІІрі8НІОВаннн фіНІНСОВОі забезпеченості 

місце811Х бюджетів 
koi!~8енціі, в тому Чlfcnі: 
•• ь,... r-. б' • . .,..- Суб8еНЦІR на yrplfMaHHR о ЄКТІВ СПІЛЬНОГО 

кopllc:ryвaHHR та ЧІІ ліквідацію негаТНВНIІХ 
иаcnідків дiRnьності об'єктіВ спільного 

n@ КOPII~ВНHH 
~ "Суб8енціR з державноro бюджету місцевим 

6roджmм на виплату ДОПОМОПI сіМ'JlМ з 

ДЇТЬМІІ, малозабезпеченим сіМ'JlМ, інвалідам з 
ДlmIHCТВa. діТJlм-інвsnідам та тимчасової 

.10]06 держаної допомоги діТJlМ"; 
~ "СубвенцїJIЗ державноro бюджету місцевим 

6JOдЖе1'ІІМ на Н&ДІННJI пільг та ЖИТЛОВИХ 

cy6CllДill населенню на оплату 

е.пепроенергіі, природного газу, послуг 

mmo-, водопостаЧВННJI і водовідведеннJI, 
xвaprllpHOЇ плати, вивезеННJI побутового 

410308 cмiтrJl та рідких нечистот"; 

"СубвенцїJIЗ державного бюджету місцеВllМ 
6КJДJCeТ8М на Н&ДВИНJI пільг з поcnyr зв'JI3КУ 
1'1 інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на ОДepжВRНJI ліків, 
Зу60ПРотезуввиНJl, оплату електроенергії, 
DpIIPOДHOГO і скрапленого газу на побутові 
потреби. твердого тв рідкого пічного 
побутового пвnива. поcnyr тепло-, 

ВОДопостаЧВИНJI і водовїдведеннJI, квартирної 
пnаТll, вивезеННJI побутового смі'П'JI та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговИЙ 

.!!!!9 !Jpоізд окремих категорій ГРОМВДІІН"; 
"Су6венціJlЗ державного бюджетУ місцеВllМ 
61ОД1КеТ8М на H8ДВRНJI пільг та житлових 
су6СlІДій населению на придбвиНJI твердого 

410 та рідкого пічного побутового палива і 
~ скрапленого газу"· 
410]23 . ' • Cyt)веНЦIJIЗ державного бюджету МІсцевим 

610ДJCeтaм на здійсненНJI виплат, ВltзнаЧeRl1Х 

ЗIUCOНом Украіни "Про реструктуризацію 
Заборгованості з випла't передбачених 

t • n 
Cla'neю '7 Закону УкраіНИ "Про оСВІТУ 
~eдaroгіЧНИМt haykobo-пeдaroгіЧНltм та 
IlUuим категоріям працівників навчалЬНltХ 

"'-.!!Dtв.ців" 

6245,8 
41473,912 

100 

32735.6 

6416 

1766 

0,116 

283 

624S,8 
42695,540 0,000 84169,452 

100 

3273S.6 

8887,1 IS303,1 

1766 

0.116 



~10J43 • 
СубвеНЦIІ з державноro бюджету місцеВllМ 
БЮджетам на фінансуаання peMOIl1y 
ПРllміщень управлінь праці та соціanьноro 
!8XJIС'І)' ВllконавЧllХ органів міСЬКllХ (міст 
республіканського в АвтономніА РеСПубліці 
KpllM і обласноro значення) раПОННllХ у 
.Іістах Кllєві і Севастополі та раПОННIІХ у 
містах рІД Дnl здіRснення заходів з 
ІІІконаННІ спільного із СвітаВIІМ банком 
npoelC'l)' "Вдосконanення Сllстеr.sи соціanьної 

І ДОПОМОПI"; 

71'0349 
Субвенція з державного бlОДЖету місцеВIІМ 

бюджетам на заходи з енерroзбережеННR, у 

тому Чllcnі оснвщеННJJ інженерних вводів 
бaraтоквартирних житлових будинків 

засобами обліку споживаННR води і теплової 
енергії, ремонт і реконструкцію теnЛОВIІХ 
мереж та котелень, будівництво газопроводів 

: і I'В3llфіквцію населених пунктів 

110358 СубвенцiJJ з державноro бюджету місцевим 
бюджетам на утриманНR дітеR-сиріт та дітеА, 

позбaвnених батьківського пікпуваннн, в 

ДІIТRЧИХ будинках сімеАного типу та 

~ 410366 
ПРllRомних сім'нх 

І 

~ СубвенцiJJ з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашенНJJ заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, 
пocnyrи з водопостачанНJJ та 

водовідведенн., що виробмnиCR, 

1'р8Нспорту&anиCR та постачвnиCR 

насenенню, JJКВ виникпау зв'ику 3 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енерnї, поcnyr 3 водопостачВННJJ та 
BOДOBЇДBeдeHНJJ тарифам, що 

3ВтверджyВВJJиCR органами державної впади 

4 чи ОРІ'ВНвми місцевого caмoB~вaнНR 
10]50 

r---- Інші субвенції 
koшти, одержані із зaranьного фОНду 
бlOд1Кету до бюджетУ розвитку (спецівnьноro 

~Фо~) 
~ РазОМ доходів 
'-- Bcьoro доходів 

''ІІІІ а6а8"1D1CU Mla.кoro rona8U - ceкpmlP рlUUl 

26 26 

о о сі 

173,196 173,196 

: . 

30088,54 30088,54 

3693,9 
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ПОДАННЯ: 

начальник фінансового управлінНJI _----=-_________ С.П.Коврига 

ПОГО.джЕНО: 

заступник міського голови 
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Інші 811Д111Х11 

Проrpaмa 81д311а1lClО18 ACJJ*8llHIIX та 

npoфссіRmlХ cuт,1О8шсRНIIХ дат, 
38OXQIIC11118 .3IICnYПI перед 'fpoMIAOIO 

. мJiаОВlPИ на 2007-2009рр. 

• •• ПРОI1JВМl1_C::SПСЧClU18 БроupcloКOЇ 
ФІ~СОВ~ п~ ~Maac~КIIX орraиbaцlі 8ln'CpDИЇ8 .іliНIІ і праці та 
oprDIU3\UU1i 1Н8IUI1ДI8 І 8eтcpa1U8 36роlbnІХ c:иn 

.02.0, 

ПсріОДИ'lllі BllA8IIU (nXnl та 
.урПІІІІ") 

Проrpaма дian"HOcтi та фіиаш:ової 
пUщ!IIМІСІI БРО8арс:1оlCOЇ рсд8ІСЦіі 
MiCJoXPllRoIUIOro радіомоlUIСНІIК 
Проrpaма дian"HOcтi. фы�llсовоїї пUщ!ИМlOI 
та іttформyD1U1Н8 rpDМQДCIo1CDCl'i щодо 
дbuu.IIocтi opraнiB "UСЩС80ro 

caмOBPJIAYВIIНIIК 'IcpID Камуиаш"нс 
пlдпpиalc:rвo Iiроваpc:lollDЇ мlCIoICDТ РIUUI 

"'renecтy,l&ia"HllDlc MiC'lO" 
Проrpвмa дЬшloИості та фllШНСОВОЇ 

пlAтp"мКІІ pcдIIICIU1 nXnl"lipo .. pc .... 
DalIDP8Ма" 

Проrpaмtl t :IIIX&WI цcиrpів 
соціlUI""1ІХ c:nya6 JUUI с:ім'і, ДіТеІ\ 
тa.,onoдi 

МіCJo" nporpaма пlAтpllМКlI сім'ї 1111 період 
до 1010 року 

Проrpaм" t 38XQAII цcиrpta 
СОQЇIUlIоІIІIХ c:nya6 JUUI сім'ї. дtтcI 
таммоді 

Упр_.,.IIIII. аnтl • 

Цlar.olі фаlUU" )'IDOpelu ОРnUlІМ" 
.,iC:ЦClaro самОlpщyDlUlІ181 

MiCQCIIIIМ" ОРnUlІМll ."ІСОІ ..... ОТ 
IUlIUUI 

ІІIWІ Вllда11СІl 

Ba.ara па праl1'lмl 

МїCJo" проrpaма піАтрІlМКlI ммоді 1111 1008 
2010POКlI 

Проrpвма "06дaPOlllllllc:n." • 

ЦіІІr.oВІ фОlUUI. )'!1ІOJICIIІ OPnUlIМII IМlс .... проrpaма w ДОШIdA .. 1І01 ОСllта" 1111 

Mlc:цcвoro самОВPlдYllDlIІ181 2008-1010 POКlI • 
Цlar.oll фОIUU" )'I1IOJICI11 DpПUlВМIІ МIСІоІСВ проrpaма "3l1ПU1lо1lа cepeдl18 освіта" 
мtc:цcвoro самоа 1181 ІІа 2008·2010 POКlI. 

, 
IlвlbaСIІ)'ІІDlII18 nporpами cyr.la 

1000,1 1000,1 • . . ... '" 

34.2 14,2 

30 30 

106.2 206.2 

.340.2 340.2 

386 386 

3 3 

005 005 
• 149.9, 1096.4 

80,S 
149,9 
149.9 8005 230.4 

301 301 

565 
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О, .~.-"'-..r .-... _-., .. ---:,.., . IZ_ .. О . . ".CIUIfU'''' 1 ." • .. .., • . 

І І , . . 
:ааараа'. 30 30 

.00ІОО2 ІншІ •• rдa11DI на 
ІНШІ 8IUI81D' на ccщfanI.mdl 335 

.090412 .... crHaceaedRII 
335 

IПns.m. що lfIIUU01КII НІІСМCJIШD 

(хрімlстераніа ВВВ і npaщi. 
Міс ... UPOrp8МIL соuіuьноro:JlXПC'l)' 

. 
ІШCItJLQЇ сауасЄи. opranll 
анyrpiшніх cnpu та rpoMIUIIНo ві пснсіопф. інвІШЇдіl та соціа,нОо 

noctpaCIIIIП 8ІІІСІІідок 
НС3ІХИЩСІІІІХ 8CPCmI НІССІІCRIUI на 2006-

Чори06IUIIA1СОЇ 1IL'IICIpOфJ1) на 
2009роаl 

. oamny 1IImIDID-JCIOМYII1UI\.II . . . . 
.091107 .nacnyri I'OnDY 374 314 . . 

Цbn.ol' фoJws. yraopcкl op1"DUМ1' 
Micucaoro ClМOIpuoy8IIIНa і 
мtсцсвQUИ OPnIII8МIt ltUCOUD'Іоі 

240900 мадк 13059.s 130S9.s 

Всиro по _о ...... І 739 13059,5 13791,5 

Проrpaмa по siauJкoAyвaшuo 8итparr 311. 

КомncaасаціRні 8П11111L'm на 6c:ucDUJ1'OSIIC псраC:lCИКll6c:s 06мСІССІ" 

mm.l'ОІиR npobJI. uroмa61nwим ninwo8l1X кaтcropin НlCCllCНIUI м. БJIOIIDРИ 
1'pIUICItOproм окремим ~ пacuntpc:lolСИМ lII1'CJМo6tm.ним 'fPIUICnopl'OM 

170101 II"DOМIUWI :sanшWIОІ'О IfIQDIRn'Y8lUш. 450 450 
. Праf1'llМll niдrpНМ10l п1дпpuGCCТlla -ЦcJnp 

соц1а"кмрудааоі. npoфcc:iIbrоі та медико-
сацlaJ",tlоі pca6lni11lU1i iullJliaia. дiтcD-
Ш8IUIЇдil та МDllодІСХ Ill8IUIіаі.-

&РО88pClol101'О міClokOl'О 'І'Оupиmta ill8UUUa 
:І урассRlIІМ onopIlD-руха8ОІ'О lІ1ар8'ІУ 

250404 ІIIIUІ 81UPmCИ "ПРІІ1Ісщ .. - 40 40 

Пporpaма пllnptlМlСІ' БРОlllpClo1COі 
мicwcpalkиПlOі opt1UlЬаціі'-1D8lplrcna 

250404 Іuші lи.uncи Чераоlroro Хреста Ухраіиll 40 40 
-', .060 Blulп у спра.а d .. 'rп молодІ ... 288.05 288.05 

. Coц1aurwII RpOf1'IIМП 13IIXQIU1 Micr.a l1J'OI'P.IIМ8 пiдтprlМIИ сІм'ї 118 період . 
.091107 JICD8llHICX O1U1Ulil У CIIDIIIIIIX сім'і до 2010 рснсу S 5 . . 

Заході! па pcausbaцli periarCllll1dIИХ 
МіСІоХа rrporpaмa aUutO'UIHIC)I та 

npof1'llМ I1AnaЧIUnCY та 
CUOPOIllClIИІ дітеІІllа період 2008-2012 

.091108 euuJIhd pcнda 168,5 168,5 

. МІс ... npotpIWI COQilUlloltol'O 311XhCl)' дhd- . . CIIPIт та ДhCJI. аlCi SllllIIIIIIU1UC8 ба . 
11111І1 aspumDl на coцIan ..... n 6mddllCltkOl'O пl~DlП" на 205-2012 

.090412 3ІІХІ1С1' IIDCCЛClura 110101 84.65 84.65 
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.090412 

.090802 
" . 

"IШ'.'1дІІ11СІ1 на соціlllWlldl 
3IIXJ1CТ НllClШCНJ" 

.00 . Cnyм&. у спр •• а .11fпВ 

Інші nporpIМIl COЦЇlIIWlOro 
:ІІІХІІС1)' НCnОIНСШinlіх 

МfCUII nparpaмa:ll ml1Dl .. po6cml:ll 
06дap088JIDJO МСШOДДlO ІІа 2006-2012 рр. 

.. ! '. 
Пporpaм8 311ПОDIПІИІІІІ ДlI11I'IЇR 
6аnPІП)'Jlloиоetf і 6r:11Д01'JUIд1Iocтї 118 2006-
2010 POКlI 

, . 
: ::~; 

Упр.мінН. _Пао.о-

• :080" кoМy,IULIIDn' rDсподаРCn8 
100203 
150101 

170703 

240900 

150101 

240601 

110103 
" 

. 
" 

.. 
130102 

, . 

150101 

іВ міста • 
Квni'rlun.нї la8ACНIUI 

ВIІДІПІСІ1 на nPOlCACIIIUI poDп 
nOl'838IUIX Ь 6уаіIЮ~I, 
paaнrpyxцiao, ремонтом 'I1L 

ПІМ uroмo6bn.ЮIХ дopir 

Цtm.olI ФСЩДИ. )'ПОрСІIЇ opl'llll8МI1 

MЇcцeaoro CllМOlpaцy81U1118 І 
мїсцсвнмп opnUI1IМH ІНIIDНВІ'Іоі 

IAIUUI 

Охороиа та paцtОНlIIUtIlС 

I~JICnUn18 ПIПIPDдПJIХ рсс:урс:Іl 

110 Вluln lC)'aL~pll 

• 150 

1'1 

ФinарМОIItr.мy.lIIЧlllxanClmIllII і 
I1Нсаммі та ilIWI MHcтcцwci 
3111C11UP1 та 3IIXQIUI 

Вluln :11 фы�чllоіi lC)'aL~pl111l 
спор1}' 

ПРО8едс1ll .. ИВl'IIUI"'О-
11PC11YIDJILII11X 360рlо 13М111111I .. 
Вluln капtnшLllОrD 

6yДlaIIIIЦ11I.Iipo •• pcькoi 
: IIIICLкoi раіll 

КвnhмLlli laMall .. 

МіСІоа проrpaма yrplIМВЮ18 'I1L JXDIIlmcy 
о6ааІl .. ПJlОlO-lСОмyJllАLIІОro 

roсподаpcna 

Проrp ... а про8едс1l118IС)'JlLtypно-масо811Х 
3ІІХОДІІ м.IiРОІІВPlI 

Проrpaма ро381111С)' фЬUЧllоі IC)'JlLtypl1 і 
СПорі)' ІІа 2007 - 2011 POКlI 8 M.liPODDPII 

2 
·31·:.: 

32 

. . 
:4913,9 

4913,9 

4'13,9 
Проrpar.lа ПСРСПCКnllНОro ро3llП1С)' 

Тl:IIJIОПостачl1Нна .Ііста 'I1L 

InP0811DC11118 снсрrш6сріraaОЧIDc 
ТІ:ХІlсшоriП по J01 
"liроварIIТСIIJIОСНСРroмсрсжа" ІІа 2009 

• рік 

130,436 

130,436 

1'1 

191 

о 

Проrpaма 0XDp0I1ІІ ІІВlxanllШllloOro 
npllpoJUloro C:CPUОІIIШl1 

Проrp;wa по 6yдilIIIIIЦ8Y 'I1L 

РСIССЩc:spyкцГa ІІІІІССИСРІІІІХ мсрас ІІа 
2008-2009 POКlI 

о 

13543,311 

628 

2446 

10145 
13219 

200 

124.322 
о 

о 

1307 

180,091 

2 
31 

32 

18457,222 
4913,9 

628 

2446 

10145 
18132,9 

200 

124.322 

130.43' 

130,436 

191 

1307 

180,091 



І ISOIQI / ~ /Кllппrl/lWII _" .. 

І І. /ЦJm.081 фoIUP'. J'I8OPCI.l DJII1IInWІІ 
• 'pol"JlllAlu .. .,..,.................. .-

• . , 
.,lcqaaro caaro8,.ц)'IIIUП'" 

. pc.,..c:rpytadr a6'cкda CO~lIal'D 

arlCQC8'DlJr opnuIlWI' ... ХО .... 'ІОі ПРIDl.а"СШ18 на 20011-2009 paКl' 
323 323 

240900 8ll1U111 
Ва.о ... по ПDОПl8ИЇ 

3033.587 3033.587 

150101 ICanbвlп.нl BICllIUlCIUI8 
6568.996 6568.996 

цш.овl фондu. )'11ІОРсні opl1lllllМH liyДЇBUНImIO та peJCOHctpy1C11Ї8 

МЇ&:ЦCIIDrD с:амовр1ЦУ811Н118 і . arвricrpDIIWlIIX вynнцr. 

Mic:цeв11МJ1 DpI'IUI8МИ 8I11tOНВ"ОЇ 3lU'DJl10110r.licьxoro nPII3Ha"cН118 на 2008 

240900 8ll1U111 
200900101 1120.0 1120 

Всьо ... по nporpllllli 7689,0 7689,0 

. . . МісІока npof1JlWa по 6удіВНlllmlУ та . pcxoHc:rpyкцii 3lll'llllIоНODсвіПIЇХ та 

. дошкinloНl1Х 3IIКJIlЩі8 на 2008 - 2009 . 
IS0101 КannuwІЇ ВІСІІUCИWI РОIOI 62,772 62,772 

МісloХОЇ nPOl1'''l" по 6yдiBHllImIY IV 
.uтловоro pВno.1)' 

м. БроваР'1 ІІа 2008 - 20 І О polCН 
150101 I<aniтanIoнi вlШUCННII 26610554 26610554 

221 фі •• "сове упа.ваі"l" . 130 О О 130 
Суб8elI. :І Micцcaoro 6КWКCIY Проrpaма профinUnIКlI 3IID'lUIIIIOCТЇ. 

250344 
дсра8ному 6КWR1)' на ВIIІСОШ18 :sмIIUIСШ18 ПРОІОПOPUКY, OXOpollll пра і 
ПРОI1ШМ c:oцIlWoНCJoCIIDнoмi"OHrD свобод I1XJМ8UII У ar.БРОВВРIІIШ 2007-2009 
та кулloWНoro poвamcy periоиів IDDICН 50 50 . ПРОl1JllМа ДOДImDBIIX 3DXDДIB щодо . 

250323 
3D6сшечсиu nlKYUnbHO-nPOфЇnlUCl'llЧНl1Х ~ 
3ІІІСІІaдlв міста лiJcвмu та ВIrrpa11I11МИ ~ ~9ЗД ~ . MaтcpIDII .. 1II В Ів'аку Ь Cn8llllXOМ rD ~ . \t'" і L І • ІІІХ 3IX8ODІОaDИIo та rplШУ і./'.4 с" /1ir й ~ .. 80 

Всьа ... . і.· . 88104,386- -1'1~ ':. \\ І 011176,322 019280,708 

~' . ( /. 'Jijj;~r 
ВIllСОН)'lОЧIIП 0608'0101 MicitКOI'O ron0811 - секретар plДll 

\. ~- - І ~ 'І I.В.Сапшn-о 

\~'?o/r~V' 
. . ,~ ~Ot!М 

-.=.:. 



ПОДАННЯ: ~ 
на':{8JIЬНИК фінансового управліННJI-~-L-чrF-'77'~'------ С.П.КоврlU'a 

ПОГОДЖЕНО: 

. 
заступник МІСЬКОГО голови 
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І ~O БРО АРСЬКА МІСЬКА РАДА ки.. .. 

ІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

07400, м.БроваРIІ, вул. Гагаріна,15. Тел. Nи 5-03-98 

~~---------'~--------------------
[ Виконуючому обов'язки] 

міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

. Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської ради, 
яка відбудеться 29.12.2009 року, проект рішення, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 
року Н!! 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1,2,3,6. 

- Про звільнення від сплати державного мита. 

Начальник 
С.П.Коврига 

Броварський МВ 

ВРДВВЦ ом R-9'3 'Ііі і 
".!:1." .( ~ 200 
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