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Про БJоджет міста ІІа 201'0 'pi~""" І 

Керу;очись Бюдже~им Кодексом України, Законом Украіни «Про 
Д~ржавнии бюджет УкраІНИ H~ ~010 рію), п.23 СТ.26 Закону України «Про 
МІсцеве свмоврядуванНJI в УКРаіНІ», враховуючи рекомендації комісії з питань 
соціanьно-економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

виріШИJlа: 

I.У становити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2010 рік в сумі 
223920,185 тис. грн. (додаток 1), у тому числі: 

1.1. доходи загального фонду бюджету міста у сумі 177351,7 
ТИС.ГРН.; з них обсяги міжбюджетних трансфертів, відповідно до статrей 36-38 
Закову України ''Про Державний бюджет України на 201 О рік ": 

1.1.1. субвенції з цержавного бюджету у сумі 54190,1 тис. rpH.; 
1.1.2. субвенції на виконання власних повноважень з Броварського 

Р8Йоввого бюджету, відповідно до укладеної угоди, у сумі 100,0 тис. rpH.; 
1.2. доходи спеціального фонду бюджету - 46568,485 тис. rpH., З них 
1.2.1. субвенції з державного бюджету у сумі 9530,785 тис. rpH 
1.2.2. бюджет розвитку 18600,0 тис. rpH • . 
2. Затвердити видатки бюджету міста на 2010 рік в сумі 223920,185 

тис. гри. (додаток 2 за функціональною структурою, додаток 3 по головним 
розпорJIДВИКВМ коштів), в тому числі: 

2.1. видатки загального фонду бюджету міста у сумі 177351,7 
тис. грН., у тому числі: 

2.1.1. субвевція раіовиому бюджету на виконання власних повнов~ень, 
згідно укладеної угоди, на підтримку редакціі газети "Нове ЖИТfя" у СУМІ 80,0 
ТИс. гри. 

2.2. видатки спеціального фонду бюджету міста у сумі 46568,485тис. гри., 
3 ВИХ: бюджет розвитку - 18600,0,0 тис. грн. (додаток 4). 

3. Установити розмір оборотної касовоі готівки бюджету міста у сумі 300,0 
ТИс.грн. 

4. Затвердити обсJII'И міжбюджетних трансфертів (згідно додатку 4 до 
рішеВИJl) 
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4.1.субвенцїя районному БJОДЖету на вико • ... нання власних повноважень 
,nДIIo ~aдeHOI угоди, на ПІДтримку редакції газети "Нове жИТІЯ" у сумі 80,0 
ТJIC. ІРн., 

S. Затвердити розмір резервного фонду БJоджету міста на 2010 . . 
150,0 тис. грн. РІК У СУМІ 

6. За~ердити такий. пеР~іК захищених статей видатків загanьного фонду 
БJOджe'l')' Мlс:;а ~a 2010 РІК за ІХ економічною структурою відповідно до ст.27 
Закону УКРаІНи Про Де~жавн.иЙ БJОДЖет України на 2010 рік" : 

6.1. оплата працІ праЦІвників БІОДЖетних установ (код 111 О)· 
6.2. нарахування на заробітну плату (код 1120); , 
6.3. придбання медикаментів та перев'язувanьних матеріапів (код 1132); 
6.4. забезпечення продуктами харчування (код 1133); 
6.5. оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)· 
6.6. трансферти місцевим бюджетам (код 1320); , 
6.7. трансферти населенню (код 1340). 

7.Затвердити перелік об'єктів (згідно з додатком 6 до цього рішення), 
Фінансувшвя JIКИX буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 

8. Затвердити в складі видатків бюджету кошти на реanізацію державних та 
регіональних галузевих програм на загальну суму 36773,31 тис. грн. (додаток 7) 

9. Якщо після прийнятrя рішення про бюджет міста, повноважеННJI щодо 
впонaввJI функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне 

призначеllНJl, передаються у відповідності з чинним законодавством від одного 
головного РОЗПОРJlДНИКа іншому, то дія бюджетного призначеНВJI не 
ПРИПИНJIєrься і може застосовуватися в межах, визначених цим рішенВJIМ, ДJUI 
ВИІСонaввJI тих самих функцш чи надання тих самих послуг головним 

РО3ПОРJIДВИКом KomтiB бюджету містІ, якому ці повноваження передані. 
10. Тимчасові касові розриви місцевих бюджетів, пов'язаних із 

забезпечеВШІМ видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та 
нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчувaIШJI та 
медиІСаМеитів, оплату комунальних послуг та eHepГOHocii~, в обов'язковому 
ПорJIДКy покриваються за рахунок коштів єдиного казначеиського рахунку на 

доroвірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами. 
11.Нвдати право міському голові У 2010 році: . 

_ в установленому порядку укладати договори ~ Головним управлlННJIМ 
Державного казначейства Украіни в Київській облаСТІ про отримання у 2010 
році короткотермінових та середньострокових казна:ейських позичок. • 

'ІУ:3 '''"'''М poJl'V перерозподш ,затверджених обсJIГШ 
-ЗwпСlПOвати протlU v 6~J •••• б.Й 

СУбве '" ф"_ЖUUО нарахованих оБСЯГІВ ВІДПОВІДНИХ ПШЬГ, су СИДІ НЦIН, ВИХОДJIЧИ З AA&,,,&.-U
6 б· м··· у .. 

та до у разІ· здійснення Ка 1Ветом 1ВlстрlВ краши 
помог населеввю та 
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JlPOТJlfOM року перерозподілу іх оБСJlГУ між видами чи додаткового виділення з 
JlоcnідУ10ЧИМ поданlUlМ на ~атверджеННJI міській раді. 

12.Vстановити: що фl~ан~ове. управліННJI Броварської міської ради має 
JlРаво брати зобов язання ВІД IMe~1 виконавчого комітету Броварської міської 
ради на отримання короткотеРМІНОВИХ та середньострокових безвідсоткових 
JlОЗИЧО.К в Головному управлінні Державного казначейства України в Київській 
облаСТІ ДJUI покритrя тимчасових касових розривів, що виникаlОТЬ у процесі 
ВllКОНаннязагального фонду бlОДЖету міста. 

13.ДОЗВО~ фінансовому управлінню Броварської міської ради ПРОТSlгом 
бюджетного перІОДУ у ВИНSlткових випадках за обrpунтованим поданнSlМ 

r0J10BHoro розпорядника коштів бюджету міста здійснювати перерозподіл 
видатків в межах одного коду функціональної класифікації за економіЧНОIО 
ICJIасифікацією. 

Перерозподіл бюджетних призначень за функціональною класифікаціЄlО 
видатків здійСlПOється за рішенням сесіі міськоі ради. 

При цьому забороняється: 

- безпідставно збільшувати бюджетні призначення по загальному та 
спеціальному фонду на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок 
змеиmенвя інших видатків; 

збільшувати капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних 

призначень на поточні видатки. 
14. Дозвоnити фінансовому управлінню Броварської міської ради з метою 

ефективного використання фінансових ресурсів: подовжувати діючі на 1 січня 
2010 року угоди та ЗaкJПOчати угоди з установами банків про розміщення на 
депозитах тимчасово вільних коштів місцевого бюджету відповідно порядку 
розміщеlПlJl тимчасово-вільних коштів на депозитних рахунках в установах 

банків. визначеного Кабінетом Міністрів України. 

15. Надати право виконавчому комітету здійснюва~ розподіл кошrів : 
- на Haд8ВВJI матеріальної допомоги громадинам МІста; 

резервного фонду бюджету міста. 

16. Фінансування програм соціально-економічного розвитку здійснювати в 
межах бюджетних призначень на 2010 рік. .. . 

17. Головним розпорядникам коштів. видшеН1 БЮДЖ~1 кошти. на 
ПОповнеllНJI статутних фондів та дотації підприємств комунальНОI власноСТІ H~ 
різНИЦю в цінах на послуги • надані населенню ~ерераховувати на розрахунков~ 
рахувки підприємств, відкриті в установах банюв. 

18 Б ам У Двотижневий термін після затверджеlПlJl 
юджетним установ . .. 

6 •• ання та затвердження КОШТОРИСІВ доходІВ 1 
IОДЖету МІста забезпечити склад ів одержувачів КОШтів бюджету 

JlllДaткїв. ШІаиів ВИІСористания бlОДЖетних кошт 
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міста і подати їх до фінансового упраміння Броварської міської ради та 
Броварського YJJ)<. 

19.Передбачити . в кошторисах бюджетних установ у повному обсязі 
aCIIГВYВaнНJI на зароБІТНУ плату працівникам бюджетних установ ,відповідно до 
вствиовnених законодавством умов Оплати праці . 

. .20. На викона~ня п.6 ст. 26 Закону України ес Про Державний бlОДЖет 
УКР81НИ на 2010 РІК» рОзпорядникам коштів місцевих бlоджетів (далі _ 
розпорядникам •. ~юджетних коштів) забезпечити yкпaдaHНJI угод по кожному 
ВІІД)' eHepГOHOCII~ У межах встановлених відповідним головним РОЗПОРJlДНИКОМ 
бlОДЖетних КОШТІВ обrрунтованих лімітів споживанНJI У натуральних одиниЦJIX 
відповідно до встановлених асигнувань. 

Розпорядникам БІоджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у 
повному обсязі проведенНJI розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 
водопостачання, BOдoBiДBeдeHНJI, природний газ та поcnyrи зв'JlЗКУ, пі 
споживаються бюджетними установами, не допускаючи БУДЬ-JlКОЇ простроченої 
заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. 

21. РОЗПОРJlДНИКам бlоджетних коштів не приймати масні рішеННJI щодо 
збinьшенНJI мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що 
склалася на 1 січня 2010 року. 

22. Головні РОЗПОРJlДНИКИ бюджетних коштів мВlОТЬ право брати 
зобов'язВlПlJ[ на здійснення видатків за рахунок коштів бюджету міста тільки в 
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами на 201 О рік, 

врахОВ)'Іочи необхідність виконання бlОДЖетних зобов'язань минулих років. 
Зобов'язання, взяті головними розпорядниками бюджетних коштів без 

відповідних бюджетних асигнувань, не ВВВЖВІОТЬся бюджетними 
зобов'язаннями і не підпягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. ВЗJ1Тfя 
таких зобов'язань є бюджетним правопорymенНJIМ. 

Поточні видатки, пов'язані з угриманням бюджетних установ, можyrь 
здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, KO~ Biдc~ 
Прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за СПОЖИТІ комунальНІ 

поCJIyrи та енергоносіі. . 
23. Установити, що керівники бlОДЖетних установ ~имують чисельН1СТЬ 

ПРацівників та здіЙСНІ0І0ТЬ фактичні видатки на зароБІТНУ ~aтy, включаючи 
ВИДВТl(и на премії та інші види заохочень чи винагород, матерІальну допомогу, 

JlИIUе в мехс8Х фонду заробітної плати, затвердженого ~ бюджетних установ У 
kОП1ТОрис8Х або ІШан8Х використання БІОДЖетних кошТІВ. 

24 В ~rrro обсяги впасних надходжень бюджетних установ 
· становити, що я~ · 2 3 . 

перевtnmn . . НІ· витрати встановлеНІ додатками , цього Р1ШенНJI, 
---v.oть ВІДПОВІД' ня таких сум У першу 

РОзпорядник бl0ДЖетних коштів передбачає спрямуван 



s 
.,epry на погашенW1 заборгованості з Оnnати праці, нарахувань на заробітну 
плату, КОМУНВJIЬНИХ послуг та енергоносіїв. 

у разі, яюцо відсyrня така заборгованість, розпорядник бюджетних 
коштів спрJIМовує: 

50 відсотків коштів на заходи, які здіЙСНЮIОТЬСЯ за рахунок відповідних 
надходжень; 

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні ДJIJI виконання основних 
функцій, ВJle не забезпечені коштами загального фонду бlОДЖету за відповідною 
бюДЖетною програмОІО (функцією). 

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригуванНJI обсягів 
взJТИX бюджетних зобов' JIЗань по загальному фонду бюджету ДJIJI проведенНJI 
ВJfДaТКЇВ по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бlОДЖету. 

Розпорядники бюджетних коштів берyrь зобов' язання за спеціальним 
фОUДОМ бюджету ВИКЛЮЧНО в межах відповідних фактичних надходжень до 
спеціального фонду бюджету. 

25. Броварській об'єднаній державній податковій інспекції забезпечити 
повноту та своєчасність надходжень платежів до бюджету міста. 

26.Господарські організації, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари проводить відрахування частини 
прибyrкy(доходу) до бюджету містІ, згідно чинного законодавства. 

27. Контрольно-ревізійному відділу по м. Бровари та Броварському 
району забезпечити контроль за ефективним та цільовим використанням 

бюджетних коштів. 
28. Додатки 1,2,3,4,5,6,7 цього рішення є його невід'ємною частиною. 

29. Це рішеННJI набуває чинності з да .. приЙНJlТrя. 

Виконуючий обов 'язки міського г 
секретар ради 

м.Бровари 
« 13» '1равШl 2010 РОП 
Не 1!j'fq-/~- 06-

ooj ~ р.а 
* " .. о І 

:~(J'''~\ &n 
ta , .j 
~ 

O\~ 
'" 1ft 0.0 /w з., 

( І.Б.Сапожко 



ПОДАЮІЯ :. С.П.КОВnиr 
начanЬНJfК фінансового упраВЛІННЯ _---L-d-b'----- r 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови В.ОАндрєєв 

- нач8JIЬНИК юридичного відцiny ______ -.:::::::::::::::::::::::~ І.Г.Лавер 

- наЧ8JIЬника управління економіки __ --4,~,d1z...~=·...;..f-- Т.Г.Поліщук 

- голова комісії з питань соціально -
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін 

, 1 

Н.І.Гнатюх 

---4LЧІ--- А.В.Буnxа 



JlОЯСВЮВAJIЬНА 3АІІИсКА ДО БЮДЖ 
ЕТУ М.БРОВАРИ ВА 2010 РІК 

ДОХОДИ БЮд 
На 2010 рік ПрОПlозний обсяг дох . Ж Е .Т У 

Ф • ОДІВ В ЦІлому . 
врахувВИВJIМ транс epnв пnаиуєrься в сумі 223 920 185 по МІСТУ Бровари з 
по зaranьному фонду бюджету міста Б ' тис.грн., В тому числі 
1230бl,6ТИС.ГРН., по спеціальному _ 370з~0;ари плануєrься одержати 
зaranьвому фонду 54290,1 ТИс.грн по спеціan' ф.грн., трансфертів по 
ВСЬОГО загальний фонд по М:Бровари с::му онду - 9530,785тис.грн. 
спеціanьний фонд - 46 568,485 тис.грн. датиме 177 351,7 тис.грн., 

ПО доходах, що враховуються при визначенні об . . 
'l]JВllсфертів, відповідно планових показників м. . СЯГІВ. МІжбюджетних 
82010 році ШІаиуєrься отримати 104833 О lН1стерства фІНансів Украіни, , тис.грн. 

За рахунок податку з доходів фізичних осіб плану 
94373,0 тис. грн., що на 22315,5 тис. грн. більше ніж Ф Є:ЬСЯ отримати 
2009 року. актиЧИІ надходження 

Є~ податок є одним із основних податків місцевого бюджету. 
ФактичнІ BaдxO~eВВJI ~o єдиному податку у 2009 році смanи 6977,4 тис. 
rpH., тобто У ПОРШНJIИИI з 2008 роком зменmипися на 9,0 %. У 2010 році 
пnaиy~CJI о~ержати по ~ьoмy податку - 7100,0 тис. грн., тобто на 122,6 тис. 
~H. бшь.mе вІЖ ~актичиl надходжеНИJI 2009 року ріст за рахунок збільшення 
ICUlЬKOCТ1 пnатиикш . 

По торговому патенту в 2010 році планується одержати 800,0 тис.грн., 
що на 1494,4 тис.грн. менше ніж фактичні надходження 2009 року. 

ЗменmеВIIJI ПРОПlозиих надходжень в 2010 році пояснюється введенням в дію 
Закону Украіни від 15.05.2009 Н!! 1334-VI «Про заборону грального бізнесу в 
УкраівЬ>. 

По доходах, що не враховуються при визначені міжбюджетних 
1рlШсфертів, плавуєrься у 2010 році одержати 18228,6 тис.грн. Одним із 
Основних показників цього кошика є податок на землю. По ньому ІШанується 
одержати 14358,6 тис.грн. 

По податку ва прибyrок у 2010 році очікується одержати 630,0 тис.грн., 
тоді JII( фактичні надходжевия за 2009 рік склали 1414,7 тис. грн. ЗменmеННJI 
ПРОгнозних надходжень в 2010 році ПОЯСlПOється тим, ЩО В 2009 році кп 
<d)роваритеплоенергомережа» було отримано «Субвенцію з державного 
бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в 
тарИфах на теплову енергію, послуги з водопостачання та BOДOBїдвeдeННJI, 
Що ВироБJUШИСЯ, транспортувалися та постачалися населешпо, па виникла у 
3В'JlЗКУ З невідповідиіс'ПО фактичної вартості теІШОВОЇ енергії, послуг з 
ВОДопостачання та водовідведення тарифам, що затверджув~ся органами 
державної влади чи органами місцевого самоврядування» ~ СУМІ 30088,6 тис. 
Ірв. З якої було сплачено податок на прибуток в CYМl 1356,S тис. грн. 
ЗмеlПIIеиия планових надходжень в 2010 році ПОJlСIПOЄТЬCJI ~,що Законом 
УІСраіни «ІІро Державний бюджет Украіни на 2010 РІК» вищевказана 

СУбвевцїJI не передбачена. В 2010 році планується отримати надходжень до б~дж~ розвитку 18600,0 
ТJtC.IpH., що на 4664,1 тис.грн. більше в ПОР1ВИJIИlll з фактичними 
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Jlадходженнями за 2009 рік. За даними земельного відд· 
2010 році земель несільсь~осподарського призначення::: планується продати в 
ррО фактичному виконанНІ за 2009 рік - 138198 ти ~Y.МY 15600,0 ТИс.грн. 
рОЗВJsткY міста в .. 201 О році пnануєrься отрима~ K~::· в с: зт;~~ ~o БІОДЖету 
відчУдженВІО маниа, що знаходиться у комунальній власності ' тис. грн по 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 
В~fдатки бюджету міста обраховані виходичи з діючої на 01.01.201 О 

мереЖІ бюджетних установ, чинного законодавства та нalnвних р. 
UII доходних 

джерел. 

ОбсJIГИ видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені 
вJJXоДJIЧИ з: 

розмір посадового окладу працівника І тарифного розриду Єдиної тарифн .. 
сітки з 1 сіЧWI - 555 грн., з 1 квітня - 567,0 грн., з 1 липни _ 570,0 грн., з о; 
ЖQ8ТНJI - 586,0 грн., з 1 гpyДНJI - 600,0 грн. на місяць; 

мінімальвої заробітної плати з 1 січня - 869,0 грн., з 1 квiТНJI - 884,0 грн., з 
1 ЛИПВJI- 888,0 грв., з 1 жовтня - 907,0 грн., з 1 грудня - 922,0 грн. на місиць. 

При цьому, враховано видатки на встановлення посадових окладів 
працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні 
мінімальної заробітної плати; на індексацію заробітної плати працівників 
відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів HaCeneHНJI» та 

ва забезпечеиня додаткових виплат працівникам освіти і культури. 

Видатки ва 2010 рік визначені в сумі 223920,185 тис. грн., в тому числі 
загальвий фонд -177351,7 тис. грн., спеціальний фонд - 46568,485 тис. грн. 

В сумі видатків 'lpансферти з Державного та районного бюджетів становлять 
63 820,885 тис. грн., в тому числі загального фоНдУ 54 290,1 ТlIС.ГРН.: 

-субвевція з державного бюджету місцевим бюджетам на HaдaнНJI 
передбачених ЧИJПIИМ законодавством пільг та житлових субсидій 
иаселеввю ва оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезенни побyrового 
смітrя та рідких нечистот - 8 689,1 тис. грн., . 
_ субвенція з державвого бюджету місцевим бюджетам на H~aнНJI п~г та 
ЖИТлових субсидій населенню на придбання твердого та РІДкого ПІЧНОГО 
побутового палива і скрапленого газу - 5,0 тис. грн.; . 
_ субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання п1ЛЬ~ з 
послуг зв'JlЗКУ та інших, передбачених законодавством пільг та ко~енсацlЮ 
за пільговий проїзд окремих категорій ГPOM8ДJlН - 1 002,0 тис. гри., 

. им бюджетам на виплату 
-Субвенція з державного бюджету Мlсцев ., . валідам з дитинства 
ДОПомоги сім'ям з дітьми, малозабезпечен~~ СІМ ЯМ, ІН. _ 44346,6 тис. 
та дiTJIМ _ інвалідам та тимчасової державНОІ допомоги ДІТЯМ 

ГРН.; yrpимання дітей
- субвенція з державного бюджету місцевим ?юджетам ~a дитЯЧИХ буДИНКах 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського П1КJlYВавня, 



3 

сімейнОГО типу та прийомиих сім'ях за ПРИнципом «гроші xOДJIТЬ за 
ДlIТИНОIО» -147,4 ТИс.грн.; 

.. субвенцїя з раЙонн~го. б~джету на утримання об'єктів спільного 
JCориcтyD8IIИJI та чи ЛІКВІДацІЮ негативних наслідків діиnьності об'єктів 
спільного користування - 100,0 тис. грн. 
за paXYllOK спецівJJыlгоo ФОIIДУ в сумі 9 530,785 Tllc.rPII, в TOI'IY Чllслі: 
.. субвенцїя з державного бюджету місцевим бlоджетам на фінансування 
ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих 
органів міських (міст республіканського в автономній Республіці Крим і 
обласного значення) районних у містах києві і Севастополі та районних у 
містах рад ДJIJI здійснення заходів з виконання спільного із Світовим 
банком проектом «ВдосконаленНJI системи соціальної допомоги» - 385,585 
тис.грн.; 

- субвенцїя з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій 
населеивю на оплату електроенергії, природного газу, послуг теnло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезенНJI побутового 
смітrя та рідких нечистот - 9 145,2 тис. грн 
В видатках зведеного бюджету міста на 201 О рік передбачаються кошти на 

УІРИМ8ШIJI бюджетних установ та на реалізацію місцевих програм coцi~HOГO і 
XYnЬтypHoгo розвитку міста, соціального захисту населення, СОЦІально
економічного розвит~~ та інших програм . 

Видатки загального фонду зведеного бюджету міста на 2010 рік . 
виз начеаі в суМі 177 ЗS 1,7 тис. грн. І характеризуються таками по . казниками· 

Бюджет на Питома вага в 

РозділКФК 2010 рік загальному 

(тис. грн.) обсизі 
видатків % 

1 2 3 

Оргави місцевого самоврядування 11959,3 6,8 

Освіта 74420,6 42,0 

Iвmi видатки на охорону здоров'я 30,0 0,02 
59011,6 ЗЗ,S Соціа.пьвий захист та соціальне забезпечення 
5056,1 2,9 Житлово-комунальне господарство 
6642,0 З,8 КУЛЬтура 
860,0 0,5 ЗаСОби масової інформації 
З 940,0 2,2 !!зичиа культура і спорт 
783,4 0,4 Т 'язок равспорт, дорожнє господарство, зв , 

~eKOM.YпїAaцiї та інформатика 
485,0 0,3 

!!ші видатки 
80,0 0,45 суб . б' . спільного BeJЩ1JI ва утримaввJI о ЄКТ1В 

~~8IIИJI 
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РеЗервнИЙ фОНД 150,0 
ІСоU1'1'И, що передаються до державного б 

0,085 
~ юджету 13933,7 7,9 ~ 

всЬОro 
177351,7 100,0 

....... 
вИДАТКИ ВА 'УТРИМАННЯ ОРГАНІВ YnРАВЛІННЯ 

загальний обсяг видатків на угриманни .. ва 2010 рік складає 11 959,3 тис грн Із за оргаНІВ МІсцевого самоврядуваННІ 
б

. ., гального обсигу . 1 О 871 8 J(OIJIТИ ва заро lТНУ плату З урахуванням збе еж • '. ,тис.грн.праці ~ бюджетної сфери, 498,4 тис. р н ~HH. СПllllllДНошень ~ оплlПi 
СІРУІСІ1РІ1 оpraшв управліНIIJI C1Cll8дaєтьCJI 3 ~ • • H~ ~ПJlату eHeproHOCITlI 

ВиК~ KO~ Бро~арськоі місь1СОТ ради lI\ДД1Jllll та yIlpaвniнь. а саме: 
УnPaвn~ прaцt та СОЦіального захисту насепенни 
УпpaвnUDU1 комунальної вnaсності 
Фікаисове ynpaвnїИИJI 
УnpaвnівиЯ житлово-комунального господарства 

УnpaвniвmI еКО1l0міки 
Уnpaвni1ЩJl освіти CneцIIідділ по 1СО~mo за ставом блarоустрою та 3О1Інішньоro диза""" міст спужба У справах дrreй ._, а 
Відд1л у справах сім'ї та молоді 
упрaвniвюt містобудуваиия та архітектури 
Відділ культури 
ВiJJдiл з фізкультури та спорту 
Відділ капітального будівництва 

ВИДАТКИ ВА освІТУ 

74 на yrpвмaння устаиов і зmcпадів освіти в fjюдЖIn'i міста передба~ 
420,6 тис. rpH., У тоМУ числі фонд опntrrИ праці З нарахуваншми 59 499 'DIC.rpв.; виrparи ва оплату за енергоносіїв 7950,9 тис. гри., харчувllНJlJl ДіТеіІ в 
~ АОппdпьииX зllКJDlдВX та учнів в зaraльвоосвітвіх ontOJIa1t передба~ 

399,9 тис. гри. б Розрахунок вида'ІХЇІІ ва освіту здіііСВellО вихоДJIЧИ З фінансових H~ lOJInrвoї забезпечeвocri однієї дитини дoJl]lCЇnЬВoгo віку, ojl,lloro }"1111 

3Iraпьв:оосвітнього вавчвпьиого ЗВ1CJI8AY, приведених коВТИJIfeIIТЇВ ДіТеіІ ~oro віку ставом ва 1 січиа року, що передує пnаноВDIІ}' БJ()Д1ltCТ1l011}' 1IIpJ0І\ОВі, учвів усіх типів зaraпьвоосвітвіх )IIIВЧIIJ1ЬВIIX зaxnaдiв станом на 5 

Іересц P01tY. що передУЄ поточнОМУ бюджerвоМУ періОДОві: -
u ПРІІ poзpaxyи1t)' фонду заробітної пnКD1 ~ б~Оl. сфеРИ Ч!еАбачеиа iВДeJtCaЦiВ заробіТНОЇ lIJII!;rII. з ~ прогнознОГО iВJ\eв:C}' 

. . . 



s 

іJlфл,.ціі на 2010 рік, враховані видатки дЛя встановлення . 
• - окладів яких бvде М ~. праЦІВНИКам розмір 

посадОВр.,. • .:'. . енlПИn, НІЖ розмір мінімальної за обітноУ 
посадових ОКЛ~ІВ на РІВНІ МІНІМальної заробітної плати. р плати, 

3 метою ПІДW1ТrЯ престижності педагогічної роботи з 1 січня 2010 
ВanrreJIJlМ, вихователем загальноосвітніх навчальних закл . року 

биичог Ф . адІВ, викладачам і 
al8J1CТPaм виро ... о навч~ння про еСІйно-технічних навчальних закладів 1-11 
piвJIJI акредитацll. дерх.савНОІ та КОмунальної форми власності, керівникам та 
З8~ кеРІ~ИИК1~ зазначених закладів, посади яких віднесені до посад 
педВГОГІЧНИХ працIВ~ИКІ~ встановлено надбавку в розмірі 20 % до посадового 
оJШадУ (ставки заробlТНОI плати). 

Також з 1. сіЧИJI 2~ 1 О року лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою 
)fедlIЧНОЮ ОСВІТОЮ, JIК1 працюють у навчальних закладах, комунальних закладів 
вcтaвoвneHa надбавка за вислугу років. 

Пр~вникам комуналь~их бібліотек, які провадять культурну, освітню, 
інформаційну, науково-досЛІДНУ, методичну діяльність, встановлена надбавка за 
особливі умови роботи у розмірі 50% посадового окладу. 

на видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського пixnyваиии, яким у 2010 році виповниться 18 років, враховані 
хошти у обсязі 17,0 тис.грн. 

Видатки на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести 
прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 
піІшувaнвJl, що перебували під опікою (піклуванним) або на повному 
державному yrpимаині, при працевлаштуванні їх піCJUI закінчеННJI навчального 

зaxn8Ду враховані кошти у обсязі 20,7 ТИС.грн. 
3а рахунок цих коштів буде угримуватися 8 загальноосвітніх шкіл, 

riмназiJI їм. С.І.ОліЙиика, навчально-виховниА комплекс, 16 дитячих 
доппdnьвих закладів, 1 вечірни школа, 4 закладів позашкільної роботи з 
дітьми, метоДИЧНИЙ кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 

здіlсmoватимуться вшшати, виплати на угримання дітей~си~іт та дітей, 
позбавлених батьківського піклуваини, в дитячих будинках С1Меиного типу та 

Dpиlомвих сім'ях. 

ВИДАТКИ НА СОЦІАльНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
3АБЕЗПЕЧЕния. 

. . ний захист та 
Сума видатків загального фонду бюджету МІста на СОЦІаль . . 

СОціальие забезпечеИИJI становить 59011,6 тис.грНо або 33,5 ВІДсотка ВІД 

зaranьиого обсягу видатків.. ИМ8НШІ соціально-
До вказаних видатків ВКJIючеН1 видатки на утр • 

реабілітаційного центру (дитиче містечко) «Любисток». центру COЦI~Ь~ 
·~И центру СОЦlальНО1 CJly)кб 1rWIll' • '0. о... ""ОПОДlО центру оПІКИ диrин , ""'- сІМ 1, Дlтеи та 1.1 , обслуговуванню 

Реабілітації дітей _ інвалідів, територіального центру по. Откових ЮІУбів 
ae~ciOBepiв та самотніх непрацююЧИХ гpo~aдsIН, ПW:~ці8JIЬИИХ служб 
здіliСlІІОватиметься фінансування програм та захоДІВ центру 
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Р)ІЯ cir.t'i. дітей та Mo~oдi. відділу у справах сім'ї та молоді, та служби у справах 
Д'ІтеlК б,,"е надана ПІдтримка ветеранським оргаНI'зацl'"м ЗДI'и"снювк"'и 11 .I~ п , .а ~ЬСsl 
_oДlI програми ~(З турботою про кожного». 

обсJIГ видаТКІВ на yrpиманНsI територіальних центрів і відділень соціальної 
допомоги на ~oмy ,о~рахо~уєrьСsl вихоДSlЧИ із кількості одиноких непрацездатних 
IPoMВДRH та ІнвалІДІВ. ЯКІ потреБУIОТЬ різних видів допомоги перемноженої на 
фіIlВНС?ВО ~ИЙ норматив бюджетної забезпечеН,ості на одного ГРОМaдSlнина, 

КіЛЬКІСТЬ обслуговуючих визначена за ЗВІТНИМИ даними Міністерства праці 
1'1 соціальної політики про організацію соціального обслуговуваннSI одиноких 
lІепрацезда~ ГPOM~H та iHB~iдiB (Форма 12-соц,) 

В складІ видаТКІВ враховаНІ кошти на здійсненнSI індексації заробітної 

маТИ з урахуванИJIМ прогнозного індексу інфruщії на 2010 рік та виплати 
надбавки медичним працівникам за вислугу років. 

Також до складу видатків включені кошти субвенцій з державного бюджету 
по наданню передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачaиRJI і водовідведення, квартирної плати, вивезенНJI побутового смітrSl 
11 рідких нечистот, наданив пільг з послуг ,ЗВ'JlЗКУ та інших передбачених 
законодавством пільг, виплату допомоги сім им з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям. дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Витрати на житлово-комунальне господарство визначені в загальній 
сумі 5056,1 тис,грн" У тому числі: 

на благоустрій міста - 5056,1 тис, грн, 

КУЛЬТУРА 
Загальна сума видатків загального фонду бюджету міста на фі~ансув~ 

)'СТаВов культури передбачена в сумі 6642,0 тис, грн, В тому ~СЛІ, враховаНІ 
, 'б ' оо Il'nvбних закладш допомоги на 

ВИДатки на виплату працшникам бl ЛlОтек, музеш, .-'" " 
оздоровлеВНJI при наданні щорічної відпустки У РОЗМІ~І ~ocaдOBOГO окладу 
відповідно до норм Законів Украіни «Про бібліотеки та БІБЛІОтечну справу» та 

«Про музеї та музейну справу», К б' Міністрів України від 30 
Крім того, на впровадження постанови а шету, оо ати п ацівникам 

вереСНІ 2009 року Н!! 1073 «Про підвищення заробlТН~1 пл и,ОР UVЯaJIЬНИХ 
6'1:-' новлення працІВНИКам ~ •• ,,, ,. 
~UJІI0тею) передбачені видатки для BC:ra 'ф маціtПn! науково-дослідну, 
6lблі' тvnнy ОСВІТНЮ, ІН ор ••• '.1 , , , 

отек, ЯКІ провадять КУJПI'.Іr , обливі умови роботи у рОЗМІРІ 
методиЧНу діяльність, встановлена надбавка за ос 

50% Посадового окладу атись' міська та бібліотека ДJIJI 
, За рахунок даних видатків буДУТЬ yrрИМУВ ихо~ання дітей та музична 

д1тей, краєзнавчий музей, школа естетичноГО в 
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JDlCona, міськиЙ кпуб, міський КУльтурний цеНТр "П .. " . 

б.nrr8J1'l't:рія та проводитимyrьсяtnlльтvnно мист . рометеи , центраJl1зована 
1- -J' -JY - еЦЬКIЗаходи. 

ЗАСОБИ МАсової ІНФОРМАЦІІ 
зaranьна сума видатків на фінансування прогр. . • ф ••• ам П1дТРИМКИ засоБІВ 

)Іасовоі ІН ормацll становить 860,0 Тис.грн. за рахунок цих коштів б 
. п; '"'"имки Брова ... .... уде надана 

фІнансова _ .. ~ РСЬКІИ редаКЦI1 МІськрайонного радіом 
J(O)t)'НВЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ Броварської міської ради "ТелеС'I"VДЇI. "Нawовл~нн~: •.. Б -J' е МІСТО 
та peДВJCЦII газети « роварська панорама». 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
Видатки на утримання установ фізичної культури і спорту та на 

здійснення спор~них змагань визначені в загальній сумі З 940,0 тис. грн. За 
рахунок цих коmтш буде утримуватися 2 дитячо"юнацькі спортивні школи 

"е . . " ' спорткомплекс ВІтло~еХНlка , пnавальний басейн "Купава" та 
проводитимуться СПОРТИВНІ заходи. 

В cкnвдi видатків враховані кошти на оплату праці працівників галузі 
фї!ичноі культури і спорту на основі Єдиної тарифної сітки виходячи з розміру І 
тарифного розряду, здійснеНWI індексації заробітної плати з урахуванням 
проmозного індексу інфляції на 2010 рік та виплати надбавки медичним 
праціввиквм за вислугу років. 

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО,зв'язок, 

ТEJIEKOМYВIКAЦIi ТА ШФОРМАТИКА 

За рахунок коштів загального фонду бюджету міста надаватимугься 
Компенсаційні ВИШІати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним 
транспортом окремим категоріям ГPOMaдJIН за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету в сумі 323,2 ТИС.ГРН. та здійснюватимуться заходи міської 
~rpами по відшкодуванню витрат за безкоштовне перевезення без Об~ежеиь 
ПlJJЬroвих категорій иасепеННJI м. Бровари пасажирським автомобшьним 
транспортом загальиого користування в сумі 460,2 тис·ІРН. 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ. .в 
В спеціальному фоиді бюджету міста на 201 О рІК за рахунок KOIDТ1 

6ІодЖету розвИТІСу заплановані видатки на загальну суму 18 600,0 тис. ГРВ. 

ІНШІ ВИДАТКИ . 485 О гри в 
По І<ФК 250404 «інші видатки» передбачені кошти в СУМІ , тис. ., 

tоМ}'чиcni: 



8 

_ ~a ~~orpaмy Підтри~ки ~.ідпри~~ств~. :'цeH~. соціanьно-трудової, 
IІрофеСI~ОI T~ ~~ДИКО-СОЦlалЬНОI .реаБШІтаЦІІ Інвan1ДІВ, дітей-інвanідів та 
молоДИХ ІнвалІДІВ Броварського МІСЬКОГО товариства інвanідів з ураженНJlМ 
опорно-рухового anара~ "Прагнення" - 40,0 тис.грн.; 

_ на nporpaмy ПІДТРИМКИ Броварської міськрайонної організаціі-
товариства Червоного Хреста України в сумі - 90,0 тис.грн.; 

_ сплата членських внесків Асоціації міст України у сумі 85,6 тис.грн.; 
оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з порядком 

ивдasНJI кредитного рейтингу в сумі 29,7 тис.грн.; 
ва nporpaмy відзначення державних та професійних свят, ювілейних 

дат, заохочеНIUI за заслуги перед громаДОIО м.Бровари в сумі 19,7 тис.грн.; 
_ ва проведення процедури приватизації комунanьного майна 

територіальної rpомади м.Бровари в сумі 100,0 тис.грн.; 
_ ва реалізацію заходів по програмі «Обдарованість» -102,5 тис.грн.; 

ва реалізацію заходів по програмі «3 турботою про кожного)) - 17,5 

тис.грв. 

СУБВЕШUЯ НА УТРИМАННЯ ОБ'єктm сmльного 
КОРИСТУВАННЯ 

п КФК 250323 «Субвенція ва yrpимання об'єктів спільного користування)) 
п:редбачеві кошти в сумі 80,0 тис.грн. на фінансову підтримку газети «Нове 
житrJD) • 

• 

Начальвик 
фінансового ynравлiиWI 

С.П.Ковриra 



Додаток 1 
до рішеННJI міС"КОі NII 
від (~. оо. (о N! .(~7tg -J',~ -os-

ДОSОДllбlОДЖe'l)' м.GроваРllllа 2010 рік 

r;~ НаПаlеllуваllПR доsодlв заnIлы�RR спецlanы�RR фО114 
ТlIС.I'РН. 

змпо Ь бlОджeтllОIО фО114 
P1nои 

кnаспфікаціЄIО 
PaJOII ут.ч. 

бlоди.'"еТ 

pOJDI~ 

"'І 
~ 2 3 

ПодатковІ ПDДsод-,ксIIIIR 
4 5 6 

іі! 
.... 119821,100 2448,000 122269,100 

;;;- -
П_ТКI1 ІІІ ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІІ ПРllбуток, 

11-
nOДlТКIlllI збільшеПllR РllІІковоі вартості 95003 95003. подаТОК:І доходів фіЗllЧНllХ осіб 94373 fljj 94373 

іоіі податоК па прпбуток підПРllЄІIСТВ 630 630 
І'"""'"' податоК на ПРllбуток піДПРIІЄМСТВ і 

opraк~in, що напежать до KOМYНВn"Hoi 

630 110202 масНОСТІ 630 .. ПОДВТІСІІ Пl МІСІІість 2400 2400 .... 
ПодатоК заасників транспоpnlИХ засобів та -іВШl1Х CDfOxiдHlfX машИН і механізмів О 2400 2400 
3бори ЗІ спеціальпе ввкопаВПR npllpOAIIIIX -ресурсів 14356,6 14356,6 -Пna18 за землю 14356,6 14356,6 

-Ввyrpішпі податlСВ ва товарв та поcnyrв 911,3 48 959,3 
181 ПDДlТOIС на промисел 11 11 

Пла18 за державну реєстрацію суб"єктів 
пiдnРИЄМНlщькоі дiJш"ності, об'єднанІ. 
1'pOМIДJIН, асоціаціА t іиших добровіл"них 

110з 
об'єднанІ. органів місцевого самоврядування, 
~B територіал"них громад 100,0 100 

• ппата за державну реєстрацію, крім плати за 
Аеравну реєстрацію суб"єктів 

"""- П~нємницькоі дiJшьиості 0,3 0,3 

~ 
lІпаТа за торговий патент на деякі види 

848 niдпРllЄМНlщькоі дiJшьності 800,0 48 

~ Інші подаТІСІI 9550,2 9550,2 

~ Місцеві податки і збори 2450 2450 

~Фіасо 0,2 0,2 
"""';'::!ооо ВІНІІА сільськоroсподарськиА податок 

~ ЄдпНпп податок ДJJJI суб"єктів MВnoгo •• 
~ !dдnРllQlНJЩТва 7100,0 7100 

r; ~ Неподаткві падХОД2КeJІВR 3235,000 5709,700 0,000 8944,700 

_кня коштів від відШКОДУванu 

~стьськоroсподарськоro 
400 400 r-..... Іn· ~подаРСЬКОro виробництва 

ЧаСТіlllа ПРJlбудку (доходу) господарсыcJхx 
OPraнbaцiA, Jlкі належать до комунan"ноі 

~ ::'ОСТЇ або у cтatynlих фоНдах JlICJІХ Є 
5 

5 
КОМУНвnьноівласності 



".-- НllдXоДЖСllllR від розміЩСllllR в ycтallOBax 
61UІків ТlIАlчаСОDО вілыІlхx 61ОджС'ПIIIХ кoW1'iB 

~ 760 ?БО 

АдАlllllстраТlІПlllз60РІІ та платежі, AOZOAII 4 

220000 
.r,& IlelCoascpQlnllOro та n06i'lIIoro продажу ?БО ?БО 

~oo дсmкlіІlІІС ,.ШТО 760,0 760 
р-

210811 
АдАlllllстраТllПll1 штрафІ! та Illшl С8llкцli 150,0 150 

~ Ад"lllllстраТIIПIII штраф .. у сферІ 

210813 38&апсчеllllЯ 6е3пеКІІ ДОРОЖllЬОro руху ISSO 1550 -
ШтрафІІІ CllІІкціі за поруwеllllЯ 
38ІСОllодапстпа про паТСllтупаllllЯ, за 

DоруwеllllЯ Ilораl реryЛIОDDllllЯ 06iry 
roтIBKl1 та про застос:упаllllЯ реестраторІв 

рD3раХ)'IIКОПIIХ операціП у сферІ торпonї, 

210809 rpo"IIIДCLKOro харчуваllllЯ та послуг 10 10 
140000 IllшlllсподаТКDвllllІДХОДЖСII.IЯ О 10,2 10,2 

"Грошові CТRrнellHR за шкоду, заподіJlНУ 
• 

. порушеННJI,.1 законодавства про охорону 

навКOnllШllЬОГО ПРIIРОДНОГО сеРСДОDllща 

Інacnідок господарськоі та іншоі 

~0621 діJIJIЬНОСТЇ"; 10,2 10,2 
BiдcOТJClI за KopllC'l)'BaHHJI ПОЗIІК8МІІ, JlKi 

241106 HIIДDDDJlIICJI з місцеВІIХ 610джетів 
240603 Інші IlвдходежнНJI О 

250000 Вnасиl иадходже'IIIЯ 610ДЖСТІІІlZ YCТВIIOB 5299,5 S299,5 

Пnата за поcnyrи, що HIД8JOYЬCJl 

250100 6юджеТlIJIМИ установамll 5299,5 5299,5 
КоШТІI, що ОТРИМУЮТЬСJl бlOДЖетними 
установамll на ВIІконанНJI окремих доручень 

2S0202 та іНDecтJщіПНІІХ проектів 
300000 ДОХОДІІ під операціП з капітвnо". 5,5 18600 18600 18605,5 
. 

НвдходженНJI коштів від ревnізаціє 
6е3ХОЗJlПного маЯна, знаЮдок, СП8Дкового 

]10102 .. аАн&, маЯН&, одержаного теРllторівnьною 
rpомвдою В порJIДКУ cnaдкyвaHHJI Чlt 

дapyВaнНJI, а також BВnIOТHi цінності і 
rpowoBi КОШТlI, вnaCHllКlI JlКlIХ невідомі 5,5 5,5 .... 
НвдходжеННJI від відчyzенНJI маЯн&, Іке 
НlJleжJlТЬ АвтономніП Республіці КРІІМ та 

~oo 
маАн&, ЩО знахоДlfТЬСR у комунanьніП 

3000 3000 1JJ8С110сті 3000 

!!!.о 
Н8ДZОДJКeIIIIЯ від продажу зсаші і 

15600 15600 15600 IleMaTeplOnLIIIIX аКТІlпlп 
InадходжеННR ВІД продажу земелЬНllХ ДІМНОК 

НССіnьськогосподарського ПРІІзначеННR ДО " 
33 PDзмежуванНJI земель державноі та • 
~ IСОМунanьноі впасності 15600 15600 15600· 

:-.;::! Цільові dlOllAl1 
10280 10280 

~~ I"ОIР за З80руднеННR НВDКOnIIШНЬОГО 100 100 I~ npllpoAНOГO середОВIІЩВ , 
, 



~ 

,."..,-- ЦТnЬОВі фОl1A11 утвореІІІ ВеРХОВllОЮ РІДОЮ 
AвtDllOftlllOЇ Рсспу6nіlCJl KPllftl, oprallllAlII 
місцевоro caMOBpЦ)'BaIIIIR та MicцeBI1ftIII 

100 opnUI1IМ11 ВllКОllавчої DIIІДІІ 10180 10180 ~ Р83ОI' ДОlодlD (Оа ТРВIIСфСРтів) 123061,600 31031,100 18600,000 160099,300 
~ 

ОФlсlR111 ТРВIIс:фСРn' (РО3WllфРОD)'IОТЬСR 

~O 
3І BllДallll ТРВllсфсртіD та ОIОДЖnlв) 54290,100 9530,185 0,0 63820,885 

~ Від ОРГ8llів державІІОГО ~a8JIiIIIIR О О 

іГоіоо КоШТІl, що IIDДXOДJIТЬ з illWIIX бlOДЖСТЇв 

1іоі0о Дотаціі О О 

~O6 Додаткова дoтaцїR з держаВІІОГО бюджету ІІа • 
ВllріВllЮВDlIНR фіllаllсоаоі забезпечеllОсті 
місцеВllХ бюджетів О 

410300 СуБJlеlщіі, в ТО,.ІУ Чllмі: 54290,100 9530,185 0,000 63820,885 - СубвеlщiR на YТPIIM~H~ Об'~lСТіВ спіnьного 
KOPIIC1YBDlIHR та ЧІІ nlКВlдаЦIЮ HeraТlIBlllfX 
HВCJIЇДКЇB дімьності об'єктів спіnьного 

410303 КOPIIC1)'ВDНHJI 100 100 
~ "Су6вснцїJIЗ державного бюджету місцеВIІМ 

бlOД1Кетам ІІа Вllпnату ДОПОМОПI сім'.м з 

AЇТЬftfll, мanозабезпечеНIJМ сім'.м, інвалідам 3 
AlmlНc:rв .. дітям-інвапідам та Тllмчасовоі 

410306 Д~BHoi ДОПОМОП' дiTRМ"; 44346,6 44346,6 
"СубвенцUr з державного бlОДЖету місцевим 

бюджетам на HIДВННJI пільг та ЖІІТЛОВІІХ 
су6СllдіR нacenенню на оплату ~ 
enc:ктроенергіі, природного газУ, послуг 

тс:ппо-, водопостачвнн. і водовідведення, 
IВІpтllрноі nnаТlJ, вивезенн. побутового 

410308 смі1Т. та рідких нечистот"; 8689,1 9145,2 17834,3 

UСубвенціR З державного бlOДЖету місцевнм 

бюджетам на НІДВННІ пільг 3 послуг ЗВ'JI3ку 
та іНШl1Х передбачених законодавством пільг 
(крім пinьг на одержвнНJI ліків, 
:Jy60ПРотезуваннJI, оплату електроенергії, 
ПРIIРОДНОГО і скрannеного газУ на побутові 
Пcnpeбll, твердого та рідкого пічного 

побутового папив .. поcnyr тепло-, 
8DДОПDCТaЧВННR і BOДOBїдвeдc:HНJI, квapтllpHoi 
платн, внвезеННJI побутового смітrя та ріДКIІХ . 
неЧIІС:rот) та KOMneHcaцilO за пілЬГОВllЯ . 

~09 nPOУЗД окреМllХ категоріЯ rpoM8ДJIH"; 1002 1002 

"СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на H8Д8ННJI пільг та XClIТnОВIІХ 
суБСІSДЇn населеННІО на придбвнНJI твердого 

~ 
т, рідкоro пічного побутового n8JIIIВD і 

S 5 ~anпeHOro raзУ"і 
410]2] 

Суб.енціJl 3 державного БJОДЖету "ІісцеВIIМ 
бlOДжетам на здіnснеННJI Вllпnат, ВllзначеНllХ 
ЗакоНОМ Украіни "Про pc:cтpyКТYPll38ЦilO 
заборroввності 3 випnат, передбачеНJIХ 

І C'I'aТrerO 57 Закону Украіни "Про освіту" 
?едаrОгіЧНIІМ, haykobo-педагогіЧНllМ та 
ІНШІІМ кaтeropїRM праціВНІIКЇВ навчanЬНJlХ 

О 
'- .!.-lCDaдiB" 

.'. 



,... 
4.0]43 

Су6IСlщі. 3 дсржаВllОro бюджету місцевlIt.1 
БЮДЖетам на фіllВllсуваНII. peMOlrty 
ПРI ••• іЩСIIЬ упрaanіllЬ праці та соцівnы�оro • 
3ВХ1.С1)' DІ.КОІІВВЧІ.Х ОРПUlів міСЬКlIХ (міст 
pecny6niКВIlcItKOro 8 АВТОJlО •• I.іП Респубnіці 
КРІІМ І обnас •• оro 3.IВЧСIІI •• ) раПО'IІІIIХ у 
,..іс:тах КІ,сві і Ссвастопоnі та раПОlІІlІІХ у 
•• іс:тах рад ДП. здіПСIІСНII. заходів 3 

. II.KOI.II.I.I спіnьноro із СвіТОВІІМ БUIКОМ 
прОСК'l)' "BAOCКOI.ВnCI.I.I СІІСТСМІІ соціanы�оїї 

Aono.lonl"; 385,585 385,585 
710349 

СубвснціR 3 дсржавного б.оджету міСЦСВllМ 
бюджетам ІІа захОД11 3 СllсргозБСРСЖСIIIIJl, У 
ТО.IУ Чllсві ОСІІВЩСІІІІІ інжснеРllllХ вводів 
баrвтокваРnlРlІІlХ ЖI.ТnОВIIХ БУДІІІІків 

звсобar.ш обnіку СПОЖllваННJI ВОДIІ і теплової 
ellCpnї, peMOIIT і реконструкцію ТСПЛОВІІХ .. 
мсреж та KoтeneHЬ, будіВНIЩТВО газопроводів 
і Пl3llфікацію насenеНIІХ пунктів О О О 

410358 СубвенціR 3 державного бюджету міСЦСВIІМ 
бlоджетам на yrpllMВIIHR АітеП-Сllріт та дітеП, 
позбaвnеннх батьківськоro пікnyваННR, в 
ДlIТJЧIIХ будннках сімеАного ТІШУ та 

ПРІ,ПОМНІІХ сім'а 147,4 147,4 
410366 

СубвснціR 3 державного бlОДЖету місцевим 
бюджетам на погашСННR заборговвності з 
різн.щі D таРllфах на ТCnЛОВУ енергію. 
nOCJl)'l1I 3 водопостачаННJI та 
lодовідведеННJI, що вироБЛJIJIИСJl, 

тpaнCnOPТYВВnHCJI та постаЧ8JШСJl 

насenеННIО, Іка ВlІникnа у зв' Jl3ку З 

невідповідністю фВКnIЧНОЇ аартості теплової 

снсрпї, пocnyr 3 водопостаЧВННJI та 
8ОдовідведеННJI таРllфВМ, що 
ЗlтвеРджу88J111CR opraнВМH держаної впади 

ЧІІ opraнВМH місцевоro caмOBpRдYBВННR О 

410350 
Інші субвенції О І-

КоШТІI, одержані із зaranьного фондУ 

~30100 
бюджету ДО бlОДЖету РОЗВІІТКУ (спеціlJlЬНОГО 
фоJtДy) ..--... ~ 0,0 0,0 О 

"- Разом доходІв ". 7",';1-'1bfl ~ ~)'\6568,485 18600,000 223920,185 

"'-- Ba.oro доходів IU~ 1�f;1S1-:7irО "'!VЧl ~,,485 18600,000 223920,185 

-"""'чun о6оа"аlCU IIIICIoICDro ranОВН - СlКРI11lР pllдl. 1\:( ~h- 1.в.Сааnaco 

0/ * =-s.: ~. • 
lf1 eJQt)c\· 

~ 
, 
, 
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заступник міського гоnови В.ОАндрєєв 
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ПокаЗНllЮI 

обсягів міжбюджеТИllХ трансфертів 

міжбюджетні тр~нсфеРТII 

Субвенції БроварськомураііОlfНОМУ бlоджету 

Субвенціи на утриманЮІ об'єктів спільного користування чи 

250323 1ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 

користуванЮl 

З8Г8ЛЬlfllЙ 

фОlfД 

80,0 

80 

ДOдamJx4 

ДО рїшeвJUI "'ЇСІохоі PlUU1 

від 13.05.2010 ХІ! *f51rJ-J5 -оа 

спеціаЛЬВllЙ 

фОlfД раЗО1\1 

80,0 

80,0 
0,0 

80,0 

I.В.Сапv,кко 





Да_ток 5 
АО ріше." .. міеа.1СО1 РІІА" IJ ~ .-
ВІА 13.05.2010 Х. .,,~yg-tТ ~ -~ 

ПовервеНВJI кредитів до бюджету та B8Д8IIНJI кредитів З бюджe-ry міста Бровари на 2010 рік 

КВК! 

КФК 

221 

наАме' ,анни 

ФіllDlІсове УПРDвліНIІR 

Броварської ."іської 

,І' 
повсрнсннн КОШТІВ, нaдm'ИХ 

AJUI КPCAInYВВНHH rpoM1IдII1I 
на 6УДЇВНІЩтао 

(рскош:трукцї.о) та 

250909 І прид6m'.'R ЖIІТJlа 
Всього 

3araJ1ьниl 

аНД 

НllДВНlUllфедитів 

спеціВJIьниl фОНД 
і 

ут.ч. 

бюджет 

BCboro І І!ОЗВИТКУ 

Виконуючиl обов'изки MicbKOro ГОJ10ВИ - секретар 

заГВJIьниl 

аНД 

,едитів 

спеціВJIьниl ФОНД 
і 

ут.ч. 

бюджет 

ВСЬОГО 

1 1 

1 

1 

1 
1 

загanЬНІІІ 

'аНД 

I.В.Сапожко 

еДИ1УВІННИ - BCЬOro 

спеціВJIЬНllІ ФОНД 
і 

ут.ч. 

бlОджет 

ВСЬОГО І ~03BI~ 

J J 

1 
1 1 

'DIC.l'DII. 

РАЗОМ 
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ПермІ. oO'a.-rI ... .,.anna НІ ..... Ii)'ayn. .polUQlnaca 
J8 aalyao. nlllll.а ..... n 1І01111Т1СУ у 2010110.1 

~.- ,fa2IIruoDllora po:anDpUII"" 
IJiIt lІІІunil 
І OIi'cn t DШCOlDI 

~ 
3Dn111.IIIIA ОСіСІІ r 1:!8CpWCIIOCn 
фіllllllcyllUlІlІ Ciy_iIHII&mII 

IlІІnОЧn1ll 

І &IOII1ImIORl 
ао." ..-- nlC",1I % 

:..:- 2 3 .. 
...L::- 8i:IaL, 1II0hu.nora О)'lІlаnlаатоа Gpo.apc ... "III 
IJIІО' IІIС1оIO'·"· 
:--- ВCIoD"" а Т." ао ori'CIo"llla: 12243-4,8 Д2 

~ lIPaCIIYIDIIUO IIIIP"IJ8III"11 ро6очоra nросlПУ" 
8)РIІ1UnO IUPIIIIICIJIIIt111110ra ву"'""КУ 3 
~ nplUlCl'llol тrplnapiТ,. куn."УР"Оо 20В94.0 54.5 
PCIUIIIIIIII'O ІІІІММСІІСУ J I'МдІЩІокаlO 3U0I0 ІІа 44В 

lІіса1о IID ІР- rnplI'" ІВ о М. &ра.РIІ - fIpaCIIYIIII .... IIIIP"IJ8III"'. ра&очоra nРОСIПУ ,. 
; 

~",ЩІІІІІICIIIUIIIІІIWI ПО Іуп К)'ТУ30. І М 10590.9 5В.В 

1&IIaUDII - ПpamyIIIUIІ ,. peIOII&:IJI)'IIIIia IUlUlllloIIora 
1iIcdнy"ICynau" па І)'а. ШСІ'ІСНІІ, 10 І М &ра.РIІ 23371.2 24.5 

r /1pDmJIIIIIIII ,. pcllllll&:lJl)'llllia MOIIII.llora 
ІКСІІИУ "JIiIIep" І мо &POUPІІ 

310.0 69.0 

/IPIICIIYIIIIU ,. РІІСОІІС'ІР)'ІІ мoric:тpan."Оі 
l7IIfIIIЇ plllaнНORl3ll1'lt"1II І М &pauPlt (IУn 5095.5 12.9 

1IpamyIut .... ІІІІР"І')'ІІІІІІІ pa&o'lora nрасlПУ ,. 
РаІІІІСІРУІІІЇІ I)'nllgj paJlo'I"ora 3111'1С"ІIІ (IУn 4021.9 12.7 

І OIl11ni11cu1) а м. &"'РІІ Юlїве.каі a&nocri 

і 1IpamyaaIuII,. pcкall&:lJl)'llllia 

І ~oranpobllY(OYn 1179.6 95.7 
І МuoatiICl.II) І м. &ра.РIІ к.ІllСІ.каl a&n. 

1Jpaarryaua .... 1111Р"ryIIII"1 ра&ачоra nРОСIПУ ,. 
JICIDIfC1PYII&Ї MariC1pllll."oi ОУnlщі 
JIIIIIWIaМiaoIOrD 3НІ'It"1ІІ (IУn. КИіве ... ) І ,.1 42415О.В 26.6 
&paupи (І ma: Ііа o&'bIulOt IIOpDrн .110 раІІону ...... ) 
Ilpaanyauнa ,. реІО"ClJlYlЩЇlIІІ.,. .. оі ШIlOllIІ 
lfImInI ао I)'n. H1I:IIIIIII8IICI12~ J &nIll"llycrpclEМ 377.] В3.] 

1='1qIImJpП" Ш01plllllМ дахам ІМ 

lJPOCaYaaННa ,. pcкalt&:lJl)'llllia racnDIIIРЧОоnlmlоra 
lIUIIIIIPOIaaY по ауn. КИlве ... І м. &paupll 

5906.0 101.0 

~JIIIIII'Iyuн ... ,. рска"CIJIYIЩЇI nРIfr.lіше". 
2744.0 7.7 ~аіаафіснї аРІIМЇШСНІ .. аа оуп. 

rl"'"' І dlIO.DII 

~ 'ІІІ &yIlIOНllll1lla заl"іш"іх 1II&en.1II11 
.... 10 d ІІІІІ uetnpanacra .... �I��IV-ra .. Ulalara 52В3.6 0.0 
~(Iia ОС "AnIDМЇ"ICIII". "МClllllYPпа"в" да РО 

~ 
5) ІМ. іра.ри КИlас •• аl a&n. 11 .. epra 

Y~""IIaa 811І.1 та caUJ8luny аlселен •• 200.0 

~ ltП ~ lоІ81'еаі ї .Almlllllll 200.0 0.0 

,4.~~Jt,r ~.o ~ УаllUllЦ 8ImIоаОоnИУll8ll .. lІаl'U roC81141P. 8 4 11~ ~ 
ч' 'Ir'з ІІІ gc.a ІІ " ~ODhZ. ~ .Т." аа oD'anaa: 

~*~ I~ мaric:tplUllollDra IIQIIIInpalQll)' ,~. у ~ "" 
~. ~ ~ 1\11' ~.111 C~................ -"'І ~/t,kJA,11 

• VJ .D-!/ І/О CD~lj 
І ~НI ~Iara ІІМJllдУ "СІмІ6а- lfaluuca" ~ 1§,4 "'І .. 

1~IеННІCI'I1)'mаraфаlloЦY кп ~ ~ гы/~ 
~ " , І q:3119 
і'о ~.I ~ r/",111I1U 

~ ... ~ ~ 

с) tQl ( 
а&оаоа.н MЇCIoIIIIro rDIIOВ" - ceкpmp РІІІ" 

• 

...... , ...... -........ ,~~ 
.Ь IJ.DUOIO ом 1.:1. ~-

DCWlRI Dc.oro 
lll.U11ril 1111 ОlUllПdо.а 

1:I8CpWCII"1 alnO"nla 
Ciy_illlll&mll рІк 

оСі'С1П'І11l 
MlIIt&ynli ао ... 

nlcmll тnc.ma. 

5 6 

81837,8 15789,53 

9509.1 454.] 

4359.] 344.2 

17646.4 1534.7 

96.0 ВО.5 

1417.6 1027.7 

270В.4 2497.63 

60.0 150.0 

J1145.1 4114.1 

63.0 4В.0ОО 

5077.4 113.7 

Ш3,6 44,9 

ШI,l 5199,1 

200.0 100.0 
200.0 200.0 

31'4.7 2610,5 
8Sf.2 200.0 

854.2 200.0 
1410,47 2410,47 

2099.47 209947 

311.0 311.0 
Ш02.ol 18600.0 
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ПОДАННЯ : ~~_,,. 
наЧ8JIЬИИК фінансового управnіннJI ____ ~,---------чL----- С.П.Ковр: 

" 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови В.ОАндрєєв 



ПОДAlПlЯ: С t/ __ _ 
начanьник фінансового упрaвnіннJI_---,,,94---r~- С.П.Коврига 

ПОГОД)ІСВНО: 

заступник міського голови в.о Андрєєв 



--"'P'-~._-""I1'!аZp . a~ _~-
... 1:J.D5.Z010 _ -"3..і -~~ -~ 

І1і - --- - - - -- - Б -- 2010 • -- -
11113_ nШО8110rD PCnПDplUU"'1аІ 

СФК КВК 1CDUIТi8 3anшloю.R "'0114 СпeцlМIоI ••• R фо. 181DM 

наА"'СlayIIIU'lІІІ проl'lJ8Мl' сума нallмcнyll8l11111 проrpaмп сума 

.00& ВІ'ICDІ'ICDИ иlС"lCDі радІ' ..... 934,7 934,7 
Проrpaм. 8ЇД3наЧСНІІІІ oдcplК8lllll1X 111 

Інші 81UUП1C11 
профссіRlІІ1Х спт, Ю8inсііНІІХ дат, 

3ВОХО"ClII18 3а 3IICJIynl перед I1JOMIдOIO 
250404 м.liровар •• 19,7 19,7 

Фінансова пiдtpпмка l1JO"IaдclolCllX 
ПРОI1JD"І.3116С3ПСЧClП18 Iiров.рсloКОЇ 

opnIIlЬаціі BercpaniB віАI", і праці 111 
.091209 ОРl"8llі3DЦіА іНВlUlшів і BercplUlia 

36poilнlIX СIUl 30 30 
Проrpaмa oдilUlLllocтi 111 фіН8ІIСОаої 
пiдtpllМКlІ &роварсloКОЇ PcдDlCWЇ 

міCloJфaRОНIІОro радіОМОВnСlll18 180 180 
Проrp.м. oдilUl."ocтi, фіl18НСОаої ПШ1рIl"'КIІ 

Тcnс6аЧClIl18 і paдiO"'OIUlCIII'. 111 іllформувanll. rpoMIlACloкocтi ШОдО 
ДЇIUIL •• ocтi ОРl"8llі. "Іісцсаого 

CDМО.pJЩY.81.,18 ЧСрС3 Ко"'УНМ."С 
пiдnpllСМCПlO &роааpcloКОЇ "lіCloКОЇ РIUI" 

120100 "ТCnCCl)'ді8"Нашс Mic:ro" 400 .. оо 
ПеріOДlІЧllі .'UllUII18 (nIXТI111I 

Проrpaма _ ... ості 111 фіll8llсоаоі 

асурШUlН) 
підтрllМКlI pc:.!UIICUIЇ Пl3С111 "&роварсІока 

120201 n8lIopD.a" 280 280 

ПРОrpDМlІ і 311ХОДІІ ЦСІІ1ріа Міс .... КО".IUIСlССllа nporpar.la 3DПо6іnUlll8 
соціan"I"1Х cnyж6 .IUUI сім'ї, дітсВ дllТllчіR 6С:ШОГJUlJUlості, підтрl"ІКlI сі".сІі 3 

.091102 11Іммоді oдm..nl "НlІ3)'С1'річ oдitDI" ІІа 2010-2017 РОКІ' 24 24 
Проrpaмll і 311ХОд11 ЦС'l1рів 

соціan"lІІlХ cnyж6 ДП. сім'ї, дітсВ МіСІока проrp ... а підтрll.'КlІ ",моді ІІа 2008-
.091102 111 ",моді 2010 POКlI І І 

.0:10 Упр_міШI. ocaln. .. 1:10 485,378 605.318 
Цinьoai фОIUU', yraOPClli ОР.,., ... ІІ. 
".ісцсвоro CDМOBpaдyIIIIII1I8 і 
місцсо,,,,," ОР.,., ... ІІІ ВIlКОIlIUIЧОЇ Проrpar.ш "06дaP088lIicn." 

240900 anlUllІ 16.9 
250404 IlІші BIUUI11CI' 102.S 

Bca.aro по праrpJlиі 10;z.s 1&,9 119,4 
Міс .. ка проrpaма "3 тур6отоlO про 

250404 ІСОІІСІІОГО" 17,' 17.5 



-
\ \ f24DfItКJ r ~ ____ '_I f, - - , -

.. ,_" .. " -""'._" "" ........ _1' "", __ n,..",.....а -Дawlda."o1'_'",- "а 
__ " 2008-Z010_~1II' ВО.;18 '1,0.;18 

І І IЦlJn.mll фо'IІІІ', yntopel" ОРnUlІІАІ1' , 
arlсщеаоro ClW08p1UQ111111U18 І 
міСЦСВIІАІl1 орnu ...... 8rrICDrrU'lof М'СІоn проl1Шftlа "31U1111.11& с:ер=" 01:8''11І" 

240900 DnUI' ІІа 2008-201 О pcllСІ'. 171.1'8 178,1'8 
.. Упр.апіl"'. пр ... 1 'nІ COIU8SIIC1)' 

.. .050 ІІ.СМЦІ .. ' .. . 1348,2 6107.317 7455,517 

• 081002 Illшl BlUUl1'ICI11la охорону ~OPOBI • 30 30 
IIIwI Вцда'І1СІІ на соЦЇIWoШIН 

.090412 3DXJICf IIIICCIICНI .. 354 354 

mп.па. ЩО 1ІІдІІІО1'ІоСІІІІІІССІІСННІО 
(крім встсраа.ів ВВВ і праці. 

BЇnClo1COЇ c:nyж6l1, opraнiB 
BllyrpiWllix СПР" 'ІІІ rpoMIJIIII, .кі Міс.ка nporpllMII "31YJ1бoтolО про кожноro" 
nocrpUCДIUIII ВІІІІСІІЩОІС 

ЧорнобlШW:IоКОЇ ICI1'I'DC'IpOфll) ІІа 

ОIUlIn)' ЖlIТЛО80-КОМУIІІШ.ШIX 

.091207 nocnyr і щщроаllОro l'D3Y 374 374 

ЦїлIoO.і фОII4l" )'ТІІОреllі орnu ...... 
Micцeвoro CUlо.рlЩYlllU .... і 
місцеВIІМIІ OPnUlOМII .ІІКОІІUЧОЇ 

240900 ВllIUU' 6107,327 6107.327 
Ba.ora по nporpaari 758 6107,327 6865,327 

ПРОrpD18 по вїдwкодуванюо BIrrpaт за 

1СоМПIll.с:вціПllі .lІnЛlm.llа баКОШТО.IІС ncpe8ac ..... ба 06.ICIItCI'1о 
пшы'oIІRR про'і3А aaтo •• o6tnLl.I.M пшы"011х ram:ropiR ІІІІССІІСІІІ' •• 1. &роварll 
1рU'СПОproм ОКРСМІ'М ram:ropiaM ПІІСІІЖІ'РСЬІСІІМ аато •• о6ІлыІІмM 1рDllСПОproм 

170102 rpoM1UII1I 3IIпuIыІІ'о ICIJpIlCIYDIUII" 460,2 460,2 
Проrpамll пUrrpllМlСІ1 пUmРIІDIСПІІІ "ЦСIIТр 

coцївIIыlмpyдoвoi,' профссіRllоі 'ІІІ .ICIIII~ 
coцlвIIы�oii рса6lлi1lluіі IIІВВllі.аlв, .aIn:R-
1118В11l"аlа 'ІІІ MOnD,IU1X IIІВВllі.аlа" 
&poDDPCLКOI'O •• lcьxol'O ТОDDрllC'ПID іll8В11l.aiв 
3 урІІЖСlІІl •• ' ОПОр"О-pyxDВОI'O DПDрl11)' 

150404 IlІшl ВII4D11CII "Прan.IІІII18" 40 .. О 

ПроrpDМD nl.a'rpIlМIСІ' &po8DpcLкoi 
мlськpвltОlшаі орnu.Ьвціі-ТОВDРIІСПІІІ 

150404 Illші DIUID1XI' ЧСРDOlIОI'O Xpccra УIСрІІіIll' 90 90 



-~ .. - . .-., , -. . 

(09ІІ07 ( Сашan_' nJIDI'P8N" І :IIIXQ4I' 
І , \ МIСІо __ мnn_ •• npof1lllМ& :ІІІІ1а61 .. 1І ..... 

А_'ПІХ opraн'. У cnDIUIIIX сім" AlI11I'I'n &c:u&Orтuu.ocni, nI.!npIlMXI. сlмCn :І 3.9 3.9 

f Соціan ... ' npolJRINIl і ахадІl AЇ1'IoмJI "НlІ:І)'С1'рlч AiтJrN" 11112010-2017 РО'" 1 
Дcpn8ИUX орnudв 7 C:nPa8IIX 

.091103 Manoдl 56.9 56,9 
Boora по проrpаиі '0.8 60.& 

311ХОД1' по реапЬації рсПОНIIJIIoННХ 
Місьха проrpaма вlдnО'llП11C)' та • 

проrpaм вUmочmncy та 
mдopoMellнa дітеП на період 2008-2012 

.091108 оздоровт:нIIR Дtn:R 
років 

200 200 
Соцімьні проrpar.ПI і 3аХОДІ1 

МіСІока nporplltola під1р11МlCl1 мanоді на 2008 
дсравннх oprвнiB у справах 

2010РОІСІІ 
.091103 ",onоді 18,2 18,2 

IlІші OIfД81'XJ' ІІа соціanы�пп 
МіСІока nporpDMa :І nll1'Dlllo роБО11' 3 

• 091103 38ХIІСТ НOCCnelllIR 
06даРОDlUIОЮ MOnOJlдlO на 2006-2012 рр • 

1,5 1,5 
.061 Cnyжfiа у справах дітеВ 117 О 117 

МіСІока КО.'ПJlеКСllа nporp.,.,a запобіГ."'I. 
Інші nporpar.11I coцianIoHoro ДlmчіП 6ешоглRдНОсті, nїДТPI'MK" сі.,еП :І 

.090802 38ХІIС'І)' Ilcnовнanі'ПlіJt дїnr.ш "Назуетріч дїТII.'" ІІа 2010-2017 РОКlI 117 117 
Упрамін ..... П'.nа.о- . 

.080 ICaму ......... а" "споаарства 505'.1 5816,975 10873,075 
100203 Ііа іВ MiC11L 5056,1 5056,1 
IS0101 Квni11lll1olli BКnaдeннa 200 200 

ВIUUПICII IID проас:денна poQJТ 
пов'аЗВНl1Х із 6yдiBIIIIUТDO." 

Міська nporpar.,a YТPII.,aнl .. та розв,1ТІС)' 
peКOlrrpylCUЇao, peMOlnOM та 

170703 YТPllfolDllНaM IІ8'І'Ом061nloШІХ доріг 
06сктів ж1Iтлово-комytIмыІro 2 .... 8 2448 

ЦЇЛt.ODі фоlW" УТВОРСllі Opl'Dlllltolll 
rocnoдapCТВI1 

follcueBOro CВМOBplA)'DDlll" І 
folісцеВllfoШ Opl'Dlllltoll' ВIlКОIІD8ЧОЇ 

240900 МIUUI 3051.775 3058,775 
ВОа" по nparpllJlll 505&.1 5706.775 10762.1175 

OJtOPOIlI1 та paцlOllanlolle ПРОrplUol11 oxapollll ІIDDIСОІІІIШIIIoDI'О 

240601 DIlКОPllcrnllша ПDlIРОдIUIХ ресурсів npllPQIIIIOro сс:рс.аоВllШIІ 110,2 110,2 

110 Вlмin кy.n • ..,.p .. 251 О 251 

ФinDРfoIОllli,МУЗIІЧIII кanetmlBII і 
Dllсвм6JI1 та Illші MIIcтeцt.КЇ Проrparolll nPOBCДellll. IС)'ЛЬ1УРllо-toIDCODIIХ 

110103 ЗI1КllUIІ та заходll зaxaalD М. ІіроааР11 251 251 

" І§О 

Blмlв :І ФЬ"',,,аі 1C)''n~~PII та 
130 О 130 

I!nDD'rY --



"-
~ --- , ........ .. Ull7 _ :'0' '''' •• и ...... r.;:;:u; .... 1:10 

r_ 
\ ~. »f' \ 

/ . r 1,1 

__ lr8JII._,.. 
1&12&.\3 , 1&\~'.\3 , 

IJ,yA'."""-. B,.._,. __ r ... '_r ....... о 

Пparpaма аа 6уАівниarray 'ID 
150101 IIJCICOIIC'I1JYIQUЇ ilaкeнCDIIНX MCDC8 113.7 113.7 
150101 Кanї'l'llllь .. i Bкn .. eнl18 245 •• 6 245'.6 

ЦinloDlli ФОНДІІ, yraopeнi optUIIIolll Проl1J8МD ПО 6y.aiBHllln.Y'lll 

мiCЦC801'O c:amO • .-.цуааннІ і peкaHapyкuii 06'апів COWIUUoHOI'O 

міСЦС8IIМII oprIII'lIМIl .'IХОНUlfоі nPll3наЧСНI18 

24~OO ІІІІ ... 1 302.9 302,9 
Bca.ol'O по nPDI1'IIMI 1761,5 1761,5 

150101 КaniтanLlli IКnlUleJlII8 7969.43 7969.43 
ЦiJu.oli фоНДІI, )'ТВОрені apraнlМlI 

Micцeвol'O c:aмOlpaцyIIIIIIIIJI і Бу.аіIН'ЩТIIО 18 реХОНС'І'р)'ІСІШ 

міСЦС8II.'" ОРnUl8МlllllІСОнuчоі MaricтpaпL1I11X ВУJlIІ", 

240900 1Jl1UI11 3IIпuIыlr.lіс.коl'o ПРІDІІВЧСНU 33.7 33,7 
BCLOI'O по nporpa .. 1 8003.1 8003,1 

Міс.ка npof1'P18 ПО бу.аіВНlllnВУ 111 

PC:КOIIC1p)'kujj :saranIoИOOCDітнt, 111 

150101 Кani11UlLlli BКnIUleJII18 40шlCЇJl ..... 'х 3ІІlCJIааів 4. 4. 
Міс ... -оі ПРОrJJШlІІ по бу.аіВ""ImIУ ІУ 

- "IТJlОВОro panolfY 
150101 Кanї11Ul1olli BlCJlaacllU ~ -VI#~ ~ "І.БРОDDР~ 5199,8 5199,8 

Bca.oro A'tJi. ..... ..... 1'<1 ~ ~237,5 // / 18535.11 3677.1,31 
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