
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕНня 

г Про внесення змін до рішення 
Броварської міськ?ї ради від 13.05.201 О року Н!! 1519-83-0"51 

<<Про бюджет МІста на 2010 рію) та додатків 1 2 3 6 7» , , , , 

РОЗГJDJНYВши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу У країни, на виконання наказу 
Міністерства фінансів Украіни від 14.05.2010 Н2 258 <dlpo затвердження Змін 
ДО бюджетної ЮІасифікації», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та ціп, міська рада . . 

ВИРІшила: 

I.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 13.05.2010 року 
N! 1519-83-05 <<Про бюджет міста на 2010 рію) : 
1.1. в пункті 2. цифру «223 920,185» замінити на цифру «235734,185»; 
1.2. в пункті 2.1. цифру «177 351,7» замінити на цифру «181 851,7»; 
1.3. в пункті 2.2. цифри «46 568,485» та « 18 600,0» замінити на цифри 
«53 882,485» та «25 914,0»; 
1.4. в пункті 8 цифру <<36 773,31» замінити на цифру «44 285,5». 
2. Додатки 1,2,3,6,7 до рішення Броварської міської ради від lз.05.20~~ 
N! 1519-83-05 <<Про бюджет міста на 2010 рію) зі змінами викласти в нов1И 
редакції (додаються). 
З.фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно з даним рішенням. 
4. Це рішеННJI набирає чинно~-Л.а~Його п иЙНJlТ1'я. 
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пОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови B.B.PyдeВl 

- начальник юридичного відділу _____ ---=::::::~I....-_ І.Г.Лавер 

. . 
- начальника управлшня еКОНОМІКИ .. ,,!V)~ --~t.'~~!....-~--- Т.Г.Поniпt 

--------- начальник загального відділу ~_o _._.~ -< С-,' 
. ~.----../ .р -

Н.І.Гнатк 

- голова комісії з питань соціально -
економічноro та культурноro розвитку, 
бюджету, фінансів та цін ___ .....qf.jJl.llЦ ___ А.Б.Бу. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬІ(А РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВИІ(ОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

• ПРОПОЗИЦІї 
до plwellHR Броварської міської раДl1 від 20.05.2010 року 

«Про внесення змін до рішення 
Броварської Міськ?ї ради від 13.05.2010 року 

. .N21~19-83-05 «Пр? бlОдЖ:Т МІста на 2010 рік» та додатків 1,2,3,6,7». 
ВІДПОВ1дІІО.ДО ЗакОНІв УкраІНИ «Про Державний бюджет України на 2010 

рік», «Про МІсцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23 статті 78 
Бю~етноr:o кодексу України, ІІа виконання наказу MiHiCTepCTB~ фінансів 
YКPa1H~ BI.~ 14.05.2010 Н!! 258 «Про затвердження Змін до бюджетної 
КЛ8сифuaщl1»РОЗГЛЯНУВШИ пропозиції бюджетних установ, виконком 
Броварської міської ради 

І 
пропонує: 

~ ~~mнийФ~д 
ДОХОДИ 

І 1. на виконання наказ~ Міністерства фінансів України від 14.05.2010 Н!! 258 
... «Про затвердження ЗМІН дО бюджетної класифікації» внести зміни до 
доходної частини бюджету міста: 

1.1 .. ВИЮІЮЧИТИ доходи ПО коду 21040000 «Надходження від розміщення в 
~ установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів» в сумі 760,0 тис.грН., 
'Ів зв'nку зі зміною редакції даного коду на - плата за розміщення тимчасово 

І вільних коштів державного бюджету; 
Іі 1.2. встановити доходи по коду 21050000 «Надходження сум відсотків за 

І кориcтyDанни тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих 

І бюджетів» в сумі 760,0 тис.грн. 
ВІ/ДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста за 
рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2010 року - на суму 

4500,0 тис.грн., з них: 
1.l. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради по КФК 100203 «Благоустрій міста» на суму 4500,0 тис.грн. 
2. В межах загального обсягу бlOДЖетних призначень здійснити 

перерозподіл: 
2.1. ВИІСовкому Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 

250102 «Резервний фонд» на суму 30,8 ~.ис.:рн. .. . 
2.2. Управлінню освіти Броварсько! МІСЬКа! ради зб1ЛЬ~ИТИ ви~атки по 

l(ФК 070201 «Загальноосвітні шкоnи (В т.ч. шкоnа-дитячии садок, Інтернат 
при ІПІ(олі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми») на суму 30,8 

ТИс.грн. • • у оо • 1405 2010 ~" 
2.3. на виконaннJI наказу Міністерства .~IHaHC1~ ~а1НИ В1Д • •• • J12 

258. «Про затвердження Змін до бюджетно~ ~аСИ~lкацll~) управЛ1ННЮ праЦ1 та 
СОЦІального захисту населення БроваРСЬКОI MICЬ~OI ради. . .. 

2.31 з тки по КФК 090201 «ПІЛЬГИ ветеранам В1ИНИ, особам .. меншити вида .. "П . '" 
На atп~ ННl'сть Закону УкраІНИ ро статус ветераНІВ В1ИНИ, 

·ЧVlA попmрюється чи . . 
ra"Au.:" ". ахисту" особам JIJ(1 мають осоБЛИВ1 заcnyги перед 
-""ИQLil ІХ СОЦІального з , ' 
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Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батька 
~'aIOTЬ особливі заслуги перед Ба' м померлих (загиблих) осіб, які 
"І ТЬК1вщиною діт '" б . особливі '!рудові заслуги перед Б . ,ям ВІИНИ, осо ам, ЯКІ маlОТЬ 

О"'еnтrих (загиблих) осіб як· аТЬКІВЩИНОIО, вдовам (вдівцям) та батькам 
р ІП r- , І маlОТЬ особливі . 
Б тьківщиноЮ жертвам . '!рУДОВІ заслуги перед 

D '. ~ациських переСЛІДувань та реабілітованим 
rpOM8ДJIHaм, ЯКІ стали ІнвалІДами внаслідок репреСІ'и" аб . . , о є пеНСІОнерами на 
ЖIJТлово-комуналЬНI ПОСЛУГІ-І» на суму 919 6 тис г . 

2 
' . рн., 

2.3. • встановити видатки по І<ФІ< 090215 ~(П'ІЛЬГИ б . . , . ,агаТОДІТНИМ СІМ ям на 

ЖJJТлово-комуналЬНI послугю) в сумі 919,6 ТИс.грн. 

СПЕЦІАЛЬНІІІЇ ФОНД 
В/1ДАТК/l 

1. Збільшити. видаткову частину спеціального фонду бюджету міста за 
рахунок залиuпaв бюджетних коштів станом на 01.01.201 О року - на суму 
7314,0 тис.грн., з них: 

1.1. Уnpавліншо житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради ва загальну суму 5200,530 тис.грн., 3 них: 

1.1.1. по. КФК 150101. «Капітальні вкладення» на проектування та 
реконструIЩ1lO UШJIXОПРОВОД1В на суму 1000,0 тис.грн.; 

1.1.2. ПО КФК 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у cTa1Yl'Hi 
фонди суб'єктів підприємницької діяльності» на суму 4200,530 тис.грн., в Т.Ч.: 

- по кп «Служба замовника» на суму 900,530 тис.грн.; 
- по кп «Броваритеплоенергомережа» на суму 1800,0 тис.грн.; 
-по кп Броварської міської ради Київської області «Бровариводоканал» 

на суму 1500,0 тис.грн. 
1.2. Виконкому Броварської міської ради по КФК 180409 «Внески органів 

ltІЇсцевого самоврядуванНЯ у статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності» встановити видатки по кп «Бровари-землеустрій» в сумі 1 01,280 
тис.грн. 

1.3. Відцілу капітального будівництва Броварської міської ради по КФК 
150101 <<Капітальні вкладення» на загальну суму 2012,190 тис.грн., з них: 

- на проектування та реконструкцію магістральної вулиці районного 
зна'lеННJI в м. Бровари (вул. Возз'єднання) на суму 800,0 тис.грн.; 

- на проектування, кориryвання робочого проекту та реконструкцію 
Магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (І 
етап: від об'їзної дороги до району Розвилка) в сумі 1212,190 тис.грн. В.Т.Ч.: 
Проектні роботи (коригування робочого проекту «Реконструкція магістральної 
ВУЛИЦі загальноміського значення (вул.Київська) в м.Бровари (І етап: від 
об'їзної дороги до району Розвилка») на суму 330,0 тис.грн. 

2. В межах загального обсягу бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл: 

2.1. на виконання наказу Міністерства .~iHaHci~ УКр'.аїни від ~4.05.2010. Ng 
258 «Про затвердження Змін до бlоджеТНОl клаСИфlкацlШ управЛіННЮ працІ та 
СОціального захисту населення Броварської міської ради: 

2.1.1. зменшити видатки по КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам 
Ва ЯКИх ПОШИРЮЄТЬСЯ чинність Закону Укра~ни "Про статус ~eTepaнiB війни, 
rapalrriї іх соціального захисту", особам, яКІ маlОТЬ осоБЛИВІ заслуги перед 
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БатьківЩИНОЮ'. вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
~'alOТЬ осоБЛИВІ ~аcnyги перед БатькіВЩИНОIО, дітям війни, особам, які маlОТЬ 
осоБJIИВі трУДОВІ заслуги .перед .БатькіВЩИНОIО, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) ОСІб, ЯКІ маlОТЬ особливі трудові заслуги перед 
БатькіВЩИНОJО, . жер!вам . наЦI1СЬКI1Х. переслідувань та реабілітованим 
IPoMВДRIIВМ, JlЮ ст~и ІнвалІДами внаслІДОК репресій, або є пенсіонерами на 
)ІОIТЛОDО-КОМУНanьш послугю) на CY~.!X:~~60? ,2 ТИС.грн.; . . 

2.1.2. встановити видатки по оК~О9Р61~~Пільги багаТОДІТНИМ СІМ'ЯМ на 
ЖІІтлово-комунanьні послуги~»:в.С~1124.6'f.!" ~~{PH. 

1·~oJ). \0 ~o 
оо t.' о. ~ \ .() ~ 

о'СОф \\,.' , -4CD 
.., L(.-, j викоНУЮЧИИ обов Jl3КИ \\. " -$\ \'" , \\ 

міського голови - секретар раЛ~~v-..J. ...:- ~ 
~iI,. .-t'~/ .. 

:--t .: .- i'~ , 
',,'-- ~ 

І.В.Сапожко 
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Додаток І 

до рішеНllJI міської Paдll 
від .,fOO.J І/) N! 1'.s w:.RI'-~ 

.. . ... . ДОХОДllбlОДЖету II.ІіроваРllllа 2010 рік 

---~ ВаПllаоуваllОВ доходІв 3аПUlLIІІ'n 
11 зrfдоо Ь БЮД1КСТIIОIО ФО'14 

Cneqlanlolllln фО11Д 

ICJIDсофlкацlСIО Раим ут.ч. 

6.0ДЖет 

- pOJD'1ТICY .... - 2 3 4 5 
іі - ПодатковlОDДходжаоов 119811,100 1448,000 
:;.;. -
:. 

пoдrncn оа ДО&ОДО, подаТIcu ІІа ПРllбуток, 
~llla збlJlьшеОllВ РllUковоі ввртос:ті 95003 

~ а фі ·б 
11 подаТОК з доходів 13JIЧНJIХ ОСІ 94373 

і податок оа про6~ок ПЇДПРІІОІСТВ 630 -податоК на ПРllбуток підприємств і 
оо 

~Ь~іП, що нanеж8ТЬ до KOMYНВnЬHoї 

11 _КОСТІ 630 

і ПоааТІСІІ па вnаспість 1400 
Г. ПодатоК 3 вnaCHIlкiB трвнспортних засобів та 

І іНШИХ CUIOXЇДHIIX машин і механізмів О 2400 
• IJ&apu D спeцianьое вокооаоов npllpOДllllX 

'- ресурсів 14356,6 
І lІІІІ1а 3Ізе.ШJO 14356,6 

• ~ішвl подаТICU ва товари та поcnyrо 911,3 48 
~ IIoдuoIC на промисел 11 

Пша3lдержавну реєстрацію суб"єктїв 
~ІЄМНJЩЬКОТ ДЇJUJЬHocтi, об'ЄДНВНЬ 
IJIDIIIAIН, асоціаціЯ, інших добровіnьних 
~IIIЬ opnнiB місцевого caмoBpJJД)'llВННJI, 
~I теРllторіапьних громад 100,0 
Паата-3І державну реєстрацію, крім пnати за 
,-НУ реєстрацію cyS"EКТЇB 
!!UJpuЄМНIЩЬКОї ДЇJUJЬHOCТЇ 0,3 
[l!aaтaЗI торroвиЯ патент на денкі види 
~BllЦьКOT ДЇJUJЬHocтi 800,0 48 
!!!Ia~ 9550,1 
~подаТІСИ і збори 2450 

;. & ""-'coroёoсіщсьхвА п_ 0,2 

~oдaТOK ДпJI суб"єпів мanого 
ОIJIІІЦтва 7100,0 

~еподаТІСВI UlІД&оджеОllR 3135,000 5709,700 0,000 

~c:. ВВІ КОштів від відШКОДУВВННJI 
~~Ьkоroсподарського 

400 
~ -~Ськоro виробництва 
~IICТOro прибутку (доходу) 
D6'~ ВІІХ УНітарних підприємств та іх 
~ Що ВlfJ1yЧ1ЄТЬCJI до бюдже'1')' 5 

~ao ~~ сум ВЇДсотків:за КОРІІСТУВВННІІ 
~1Ut 6to IJJЬИИ~fII бюджетними коштамJI 

-enв . 
760 

~ 

ТlIC.rpJl. 

Р1l30.' 

6 
121169,100 

9500~ 

94373 
630 

630 
2400 

2400 

14356,6 
14356,6 

959,3 
11 

; 

100 

0,3 

848 
9550,2 

2450 

0,2 

710(:-
8944,700 

400 

5 

760 

І, . 
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'. · І IcrpIТIlвоl:аliоро тв DЛатad, ДОХОДІІ 
~III l.cpulnIIOJ"D тв по61ЧIIОJ"D продажу 

760 
~ 

.L1UelCO 760 ~leMII1'D о о 760,0 760 ~ 

~ 
AAl!llllcrplТlI~111 шТрафll тв іllшl СОllКЦіУ 150,0 150 
~llcrplТlIDnl штрафll у сфері 

е 
leJuс,епои 6апеКІІ ДОрОЖllЬОro руху 1550 1550 ~ о 

· Ulтрафнl callKQU 3D порушеuu. ~ . 
• КOUOДllOCТlla про паТDII'І)'Dаllll., за 

• pellll• ІІОРИ peryJIIODallll. o6iry - . rodвкв та про 3lстоеуВIIIII. реєстраТОРIВ 

~ pldp8JY1IКODUX операціП у сферІ торгівлl, 

• rpDJIDдCbКOI'D хаРЧУВIIШ. тв послуг 10 10 
і IІшluеПОДIТКОDI нвдходжеНII. О 10,2 10,2 
Jрошові CТlПІеННI за шкоду, заподіІНУ 
аоруІІІеИИВI законодавства про охорону 

IfIIIOJIIIWИЬОro ПРllрОДНОГО середовища 

ІІІСІІЇДОК roсподарськоі та іншоі 

~1_Ocтi"; 10,2 10,2 
~ BIдCOТlClI за КОРllСТУВанИJr позиками, Акі 

..... anllCl з місцевих бюджетів 
fIDIi ивдходехснНl О 

. 
.,lІІІІсвl HDДXOДZCHDB 610джетlllІХ ycтalloB 5299,5 5299,5 

lIDaТa 31 ПОCJI)'ПІ, щО HaдВlOТЬCН 

.IiJoдDrнIIMII установами 5299,5 5299,5 
1Coшm, ЩО ОТРИМ)'lOТЬсн бюджетними 

ImIIОВІМII на ВllконанНI окремнх доручень 

~ 11 інвecnщіRНllХ проектів 
~o від опіРIЦій 3 КDпітanОАI 5,5 18600 18600 18605,5 

lfIдxoджеиНR коштів від реалізаціє 
UcuauRиоro MВnHa, знахідок, спадковоro 
1ІаІІВ .. іlaRиа, одержаноro територіальною 
IJIDIIlДolO в ПОРВДКУ спадкуванНJI чи 
Upyвaнц І також BВJIJOТHi цінності і 
l)ІоІаові КОШТІ" власники JIКИХ невідомі 5,5 ·5,5 1'-_ 
11., о. 

І .... ' ~~иНR ВІД ВlДчужеННR MВnHa, Іке ••• 
_І. Автономніі Республіці Крим та 

lla/lиа, що 3И8ХОДИТЬСІ У комунальніR 
3000 3000 3000 -Ості 

tдi-OДJceUIIR від продажу зеАші і 
15600 15600 15600 ~тeplвnЬHIIX актовів 

кrcb.~ИНR ВІД продажу земельних AlnННOK 

~Іr.cькоroсподарськоro призначенНJI ДО 
~ ~НRземenьдерж3Вноіта 

15600 15600 15600 
lUlЬиоі впасності 

10280 10280 
~ Цшьові фовдu 
n .... , 3і1ОрудиенНJI навколишнього 

100 100 
~Oro середовища 

~.I фОНДІI )'ТВорені Верховною Радою 
1Ііс:'~"ИОі Республіки Крим, органами '0 

1In..., ro СІМОIРJIД)'ВанИJr та місцевими 10180 10180 
~II ІIІКDuавчоі впади 

37031,100 18600,000 16009g,30r1j ОІІАОІ І 123061,600 од в (6а трансфертів) 



''''IIf11I1I .. иа YТPllMaнHR об'єxriв спіnЬ110ГО 
lIIIIdlClYlIIII11IJIТI ЧІІ nіквідаціІО HeГВТJIBllIIX 
hIII:IIliAU" дiJUlЬHOcтi об'єктів спіnЬІIОГО 

1if\~івеИII113 державного бюджету АlісцеВllМ 
1.1&lІІІІІnU на ВJIПnl'J')' ДОПОМОПI сім'.м 3 

М8J1О3Ібе3печеНIІМ сім'.м, інвanідам 3 
111m111C1111, дiТIIM-iHвaniдBI та Тllмчасовоі 

lОДопоcraчвннв і водовідведеННІІ, 

_rupнlDTnnaТJI (yтpIIMUH. будинків і 
ПРllБУДJІНКО8ИХ територій), 

_СНИІ поБУтового сміПR та рідких 

IlС)івeвuіаз державноro бюджету місцевим 

_-ІМ на НІДВННІІ піnьг з поcnут ЗВ'ПК)' 
передбачених законодавством піnьг 

пUп.r на одержанu nіків, 
Р).~pO'J1l:МlанflJl. опnату enelCТpoeHepгii, 

ІІРІР.О'І'О і cкpanпeHOГO тазу на побyroві 
тaepAOro та рідкого пічного 

IIIIDYroВОl1'O папив&, поcnyr темо-, 
jIIWID0С13Ч8JНIlIІ і водовідведеннІІ, II'DIIIYI'1r.tnlllnil 

(yrpuмaнu БУДІІНків і споруд та 
територій), вивезено 

cMinв та рідких нечистот) та 
('l'JlllCllcauitn 31 пinЬговий проізд окремих 

з державного бюджету місцевнм 
~_ .. 

на HВДIIННJI піnьг та житnових 

11І_ HaceneнНJO на придбвно твердого 
r'fЩJro • . 

Пlчнаro побутового пanива і 
~~Dro 

1 1002 

s 



,..,,;вeнцїJI3 дep2КIIHOro бlOджО1)' місцеВllМ 
~ На фіН~суванн~ peMO~ 

міШень ynраВnIНЬ праЦІ та соцIIJIы�огоo 
apll о о (О 
_I~ ВllконаЧllХ оргаНІВ ~fIСЬКIIХ МІСТ 

nyбnіК8IIСЬКОro В AВТOllOMHin РеСПУбліці 
k.IM і 06nаСIIОro значенн~) раnОНИllХ у 

Ір-. Юlєві і СевастопоnJ та раnОИИllХ у 
.. ".- ОП О І_" paд.amr 3Д1 cHellНJI3DXOAIB 3 
.. ",.- О О С О б 
ІХОнанНІ спшЬНОro 13 ВIТОВIIМ анком • • apoeК'l)' "ВАосконanеННІ Сl!стеМI! COUIВJ1IolIoT 

aonоМО"I"; 
~ВCHaїJI3 держаноro бlОДЖету місцеВIІМ 
6JOД*CТDМ на yrpllМIННJI AiteR-Сllріт та дітеn. 
nDJ6aВneH..,' батьківськоro пікnуваНИR. В 
AlIТІ'ІIIХ БУДllllКDX сімеАноro ТJІПУ та 
'nPllRоаШl1Х сі~І'ЯХ 
:PuоИ доходів 
iiDoro ДОХОАlв 

ІІІ аloа"IIJКlI мlСІоКОro ПUlО8U - секретар paau 

3BS,SBS 3BS,SBS 

,.,' - --- -
." ': « ••• ,:-' 

, '" С:, ',' 

,.' , 14 r,~ . .\~ '" 147.4 
f,' :';' 177351,11іі ',' ~>465611,485 18600,000 223920,185 
'; ("; ):77351,1 J~ \~4(j'S68,485 18600,000 223920,185 
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Додато.,' 

40 plw'llll. IIlrLIIO' JJIf!l . 
014 20.05.2010 "'і ,~6Pl-oГ 

ПерелІк o6'c,,-rlo, OllJtQTlfl1 110 які б '.11 rr 
3В P~~IIOK KOWТio БIОn'''''''''''' .. , J J ь ПРОООЛllТllm 

"""·'3' .,ОlОIIТ ... -У У 2010 ... 
нр" ron08Horo РОЗПОРЯДlfllка .,оцl 

коштів 
Об'ЄIn' 

Відсоток В 
30rвпЬHlln оБСJfГ cьoro 
Ф 1DBepulclfocтi BlI.IIOТJCiB 1111 
ЇІІОІІСУВІШІR БV.llіВIІllUТВIІ 

~, 30DСрWСІШR 

ІІа ПО'ІІІТОК БУ.llіВlfllЦТВО 

бlоажСТJlОro об'Єlm1110 

Всього 

DlщаткіD 

ІІа 

ПОТОЧlllln 

рік 

~ __ -------==============------t--~;;~--~ __ ~РIО~~ __ ~~~lа~П~бyn~lf~іР!IО~К~1I~------J 
TIIC~!'PII. % .ГРІ 

~ 2 3 ~~ 
4 5 

~ ..... nlтa.llLIIOro 6удlОlllЩТОD БРООПРСhкоі 
IdI,кoI ІІ8.ІІ11 . 

~. Т.Ч. ПО об'сICТDХ: 
. • ... OНl, КOPllryввнНJI робочого проекту та 
~ ~"7' .'. _ .. WlіиістраТJlВНОro БУДІІНКУ з 
1"/~ ПРlшеглоїтеРlіторііта культурно---, -. 
t-nВОI'O КО.ІМСКСУ з ГЛJIДВЦЬКОІО зanОIО на 448 
~ ао ВУJI. Гarapіиа, 18 в м. Бровар" 
D'-nyllIІІIНІ, KopllryвaнHR робочого проекту та 
I5YJTIЇII• IllЩТlIО JCJIВДОВllща по вул. Кутузова в м. 

~~~ ТІ (ІІОІІІІІС1'ІІ) пл ...... oro 
_ "ІСynua~ по вул. Шевченка, І О в М. 

5POUPII 
llpacnyвaннв та реконструкціа плавanьного 

~'Лідер" В м. Бровари 
• 11І18 реконструкція магістрanьноі 

~ paDoaoro значенНJI в М. БроварІ І (вул. 
-о, НІ) 

In. 
~DyIIIННI" КOPIIry8ВННJI робочого проекту та 
"-: .. _.'. . ВУЛlщі раЯонного значення (вул. 
~lnCJ.Кa) в м. БроваРl1 Київської' області 

І N.. 18 рекоиструкція 
~1piШиr.oхваpтam.ноro проїзду (ВУЛ. 
~BCWfa) В м. БроваРІ! КlІЇВСЬКОЇ обл. 
І!.... 
h... • ':--' кориry&аннв робочого проекту та 
r-ctpyкцll AlaгicтpanЬHOЇ ОУJllщі 
~OMicькoro значсння (вул. Кllївська) в М. 
~" (1 етап: від об'їзної ДОРОПІ до раПону 
~r.т.".: 

~"" Р060"'" (КОРIll'Ування робочого 
~I РС:КОИструкцiR магістральної ВУЛllці 
~Gpo Міського зиаченя (вул.Київська) в 
~~IJ) (1 етап: від об'їзної ДОРОПI до раПоtlУ 
~ 
~'ll1111l1J1 та рекоиструкція дитячої WKOJIII 

~іПО ІУJI. Незanежності,12-б з благоустроєм 
~IIТOPiїтa шатровим дахом в м. 

~1Jt1ll та реконструкцїв господаР'IО-
8ОдОПРОІО.цу по ВУЛ. Київська в м. БроваРIІ 

122434,8 

20894,0 

)0590,9 

23371,2 

310.0 

509S,5 

4021,9 

1379,6 

42460,8 

330,0 

377,3 

S906,O 

33,2 81837,8 

54,5 9509,1 

58,8 4359,3 

24.5 )7646,4 

69,0 96,0 

32,9 3417,6 

32.7 2708,4 

95,7 60,0 

26,6 31145,1 

0,0 330,0 

83,3 63,0 

14,0 5077,4 

ТIIс.ГРII. 

6 

17801,720 

4S4,30 

344,20 

1534,70 

80,50 

1827,70 

2497,63 

60,00 

5596,290 

330,0 

48,00 

113,70 
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111 рпонс:трукціа ПРllміЩСIlЬ 
3 

и:.;",rr.~I""під офісні ПРllftlіщеllНR по вуn. 
2144,0 

2533,6 44,90 

5283.6 0,0 5221,8 5199,80 

господп 

ВОДОПРОВОllУ по вуn. 

2001 

в 1000 

1 

ЗDМОВІІІІКП" 3000 0.0 

2111 0,0 
2111 2111 

cтaтyrнoгo фондУ комунального 
міськоі радll КsIЇBCЬKOЇ 0,0 

1500 

О 

pdloliОВ'ПIIСІI міського гапОВИ - секретар радll I.В.СапО'IККО 

;" . 
" .' 
;'1, 
і : 
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ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови В.В.Руденко 
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• --....... иct ...... .иeoМDDIIIIX :rа·реrfОlіa.hЬЇ.IСС про",ам ПО місту Бровари Иl12010 рІк 

!К",К ІІа_ ranaullaro pcпnapIUII, ... ra , , 
КВК ICOwтi. 3araп ... щn dlОІШ Cncu11111.II11n ФОIШ 0ІІ1ОМ 

r 
IlаПМClIУ8ІІ1I11. npoJ1)DМ1I _~a lIa1t"ICI~18 " сума 

.006 ВП_lIIСОIlІ IІІІс .. каТ радlІ 934,7 934,1 
ПРОC1JlD" вїД3начснНІІ .IIC(DC8II1111X ,. 

Інші Blf./IaТКIl 
профссіПlll1Х СВ.Т, IОвілCn1l11Х .118І', 

заохОЧСIII18 38 3DCJI)'П1 перед I1JOMIU1OIO 
250404 M.&J)01JaplI 19,7 19,7 

фіИІІІсова підТРIІМка f'JJФlадсІоКIIХ 
ПроflJDf>ID :saБC:SПСЧСШІІ &роварської 

OPrDIIЇ3lU1U встер811ів BЇnIlI' і праІІі та 
.091209 ОРl'Dllі3ІШіR іllвanідів ї ветеранів 

3бро_ПIIlIХ СIIJІ зо ]0 
ПРОf1JDlolD .ІІіцыІсті та ФЇllаllсовоі 
niJrrp"MКlI &рооаРСI.коі рсдакиіі 
"iCLkpDnOlllloro ""in.'C11L1CIIII. ІВО 180 
1 lporpDII,a AЇ.JlLllocтi. фіШlllСОnOЇ ttiA11'"Mkl' 

Тcnс6аЧсttllll і I'lI.1in"ol\.'1C''''. т" іllфор"'уаа,,,,. 'lK'\�1L1c .... -uсті ЩОДО 
діМ"'IОсті ОРІ1ІІІіll lIIiCI1&:Rl1ro 
са"ОВР.ДУОDlII'. ЧСРСJ K\,I\'YIIIL"I .. IIC 
"ЇЛПРІІС.'CТnO БpnRUрс .... nі ",іської paлll 

110100 "Тcnсстуді."НаUI&: "і&:I\," 400 "ОО 

. 
ПеріОД"'",і 1111.18111'. (I1I3ml та 

ПРОrpDIIlа діМІоІІОС1 і , u t\lillUllcouoї 

ЖУРШL111) 
ІІіДТРIІ"ItСІІ pc.naкцiї 1113\..,,' "БРОВIІРСЬка 

110201 11D110p~,a" 2ВО 280 

ПРОf1Jat.ІІІ і ш.'Оі111 11СІ111'ів Міс ...... КО.'ПJlСКСllа ttJЮI-рамо 3ІІ,,06іl"l1"". 
соиіllll""I" С,.'lу.к6 JUlII cilll'i, дїтсІ .1111Т1чіП БCJЛОГJlllдltості. 11ЇJrrp1'MКI' сі",сА :І 

.091102 та "lоло..'1і Am.1I111 "НD3ус11)іч діта"," ІІа 2010-2017 РОКІІ 24 24 

Пporpat.'" і .'ОДIl ІІСІ111'ів 
couilllll.llll~ с..1)'Жб м. сі"I'і, дітсА Міська 1IPOГP~Ia 11ЇЛТРІЩКІІ IІ10000nі ІІа 2008 

.091102 та ,,'оло.1і 2010 роКIІ 1 І 

.020 УпрnnліllllИ освiтlІ 120 485,378 б05,378 

Цільові фОll.!lll, )'Т1ІІ'РС1Iі OPI1l1Iar.1II 
t.lїсцсnoro ca"'ODPUYBOIIIII і 
t.lісис811.1І1 0PnUlat.1II ВIlКОIIIВЧОЇ Програма "ОбдорОDDllість" 

240900 RJlIІ.ІІIІ 16.9 

2S0404 Ilrші 81uumnl 102,5 

Dc .. ara па проr-pDмі 102,5 lб,9 ШJ", 

Міська nporpwa "3 1Ур60т010 ПРО 
2S0404 КОЖ110ro" - -

17,S 11,5 

'.' .. ~ ~--.~-
.. 



. \ '2. ... '..21& \ '2._.2а \ 
~ - 1:.--::..-----/ ~IHнe_2'.' ., .•.. , -, \ ~<fO!JDO М' .... о:oara --JI'UiO''' .. , ... , 

1І./cu_" .. " ор .... ам" ""ICDI.aaoror Мl __ "porpaмa "3aran .. "a СІІРСІІ". ОС81'111" 
8llIUIJI ІІа 2008-20 І О DOIU'. 11 •• 198 1'71.19. 

І: . .- І . .osо Уnраanl ..... npaql та COIOllX.~cry . .. •• І· 
. . .. _. .. , 

... CCnІІІ.... . . . .. ' .', 1348.2 '107.32.7 7455.517 

.011002 '"ші .'UIIIТICI' ІІа охоpor.у :ІдОров'. зо зо 

'"ші .'IДaТКI. іІа соціanloш.іІ 
.090412 ЗВХІ'С1' ІІВССІІСШІ. З54 З54 

Пілlorи. ЩО НIІ4ВІОТЬСІІ НВССІІСНШО 

(крі., вen:р8Іlів ВВВ і праці. 

віilСloкоі c:nyж61'. ОРГВllів 
Ішутріuшіх справ 1u rpo",аДlШ •• кі MiCIoI,U 11рогра",а "З 1)'РБОТОIО IIРО КОЖIІОro" 
l1oerpDЖJlW1l1 ВІІUС.'lілпк 

LfПРllобlШLСLкоі КilТUСТРОфll) ІІа 

t1llJlU1}' ЖIIТJIОВD-КО\lУllanl.IІIIХ 
• 091207 IІОCnУГ і nplIPDJ1l1uro 1'U3~' 37 .. 37-1 

НіJlloOllі ФОІIДIt. yrnupclli opralla"," 
\liCllcnoro Cn"'ОВР • .1УВIІIIIІ. і 
\liCllClllltolll 0pralllnlll UIІКОIlIlUЧОЇ 

240900 ІШІШ" 6Н17J27 6107.327 
МіС"'''lІ пpnrpll"llІ "3 1)-рбomю 1111" 
_11"'01'0"( Ili..1IUICOJlYRIIIIIIIO nllтpllr 111 

Kn"'nCIICnllinlli n111L'I1I111 ІІа БСЗКОUIТОПIlС ncpC8C3CIIII. БL":J 11""':· ... &:11 .. 
I.ЇJ ... ro.ll.n 'IРОЇ3Л U.11пмuбіJlLtII.", niJl .. roB'I~ КU1 eropiii 118CCnСІІІІІІ \І. hrюПUРIІ 
'PUIICI10p10M ОКР:"'"М кaтcropi.toI пасажIlРС .. К.J\. uвто",оОШ .. IІІ.\І 1 PUШ:IІUpтD'" 

170102 Г11DMМIIII 3IIПIJILIІОro "-nР"С1УВIІІШ.) 460,2 0160,2 

Міс .. ка IІРОГРIl"'1І "31)1)601'010 1'11" ..-U-...IІUro" 
( ni.aТPIIMKII піЛIlРIІС"'1:І1І11 "ЦСІІ rp Cn'lіМ"IIО 
трудової. проф&:сіііllОЇ та r.aСДIІКI1-СО'lіWlhl.ОЇ 

рсаошітаllіі іll8міліu. дітсП-іlll'W1іліп та 

".ОЛOJ1I1Х іllllu.'1іліu" БРОUIlРС .. Кn.1J місlоКОrn 
ТODUP"I:l1lU і'lомі.аів :І УР"СШ'ІІ'" OIlOP"D-

250404 '"u.i Н'1411Т1С1І pyxouoro UnllP;nY "ПраПIСШIІІ") .. О 010 
Міська програ".а "31)'РБО1'ОЮ llра "'O-...IІОro" 
( niдтpll"IKII Браuuрс .. коі ",іс"кpuПош.оі 
орnUlі3DWї-тоuаpJlС1ВD ЧсраОIlОГО Xpccra 

250404 Illші В'1411Т1С1І УхРDЇШI) 90 90 
Всього по проrpаllll 13-8.,2 '107,327 7-855,517 
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/.::::::::' ... " .. ,.~ .. , _" І м. _ _ ........ ". " ... .,...,.,. _.аО ....... ". 
3.9 а.ІІ, ............ v cn_ с.,.,Т ... ста .. ln 1Jc:uaar.n_ .. acni. IIIд'rpIlMICII сlмеІІ :І 3.9 

[091103/ 
kCtщl-W., nparpaмll І :IIIXQIU' .ІІ.ТІо .... "На:І)'СІр'" дІТІІІО'" .. а 20 І 0-20 17 рена. 
.ІІер81111Н1ІХ DpraI". У CnJНIIIIUC 
araладl 56.9 56.9 , BCIool'D ПО ПРОПІВМЇ 60.8 60.1 , 
Заходrr по peanbaцrї pcriОllanLШfX 

MiCloICl1 проrpaма вiлnОЧIІШСУ та 

nporpaw ОЇJIпоч ... ,1С)' та о:шороIUlСН ... дітеП 110 псріод2008-2012 

.091108 03дОРОВnСШІ. дітеіі 
років 

200 200 
Соцімьні проrpaм'l і 3ВХОД11 

MiCloICl1 npоrpaма підтрІІМКlI молоді І.а 2008 
дсржавlfllХ ОРnUlів у справах 2010 poКlI 

.091103 .Іолоді 18,2 18,2 

IlIuli ВIІ.1ОТКIІ ІІа соціanыllпn 
Міська програма :J 11111011І, роБOnI З 

• 091103 ЗIІ.'ltIlСТ IIOa=J.ellll • 
облаРОІDlIОIО "OnO.'L'II(1 110 1006-20 І 2 РР • 

1.5 1.5 
• 061 Службп у справах .11іте" 117 О 117 

МісІоІса КО .. ПЛСКСІІU "ptll рі'''О 10llобіrallll. 
ll1uli прп. РО\ІІ' couianLlloro ""ТІІЧіП БС:ШОГЛI1.1"ПL.-ті. "i.тrpllMKII сі,..сП з 

.090801 :JIL"'IL~' ІІСІІUDllолі11.іх ді1Іо,..1І "IІВЗ)'&:ТDі, ••• і •• "н 1102010-2017 РОКІІ 117 117 
УпраuліlШR ЖlIТЛОВD-

.080 КО.'У"ІІЛЬ"ОГО roсподарстаа 9556.1 6816.975 І 637З,075 

100203 Блаro~'С111іП міста 9556.1 '}5S6.1 
150101 Капі1WІІ".і ЬКЛUJUШIII1 1200 1200 

81UU1ТКIІ 110 IlРООCJ1СIШ. робіт 
поо'.ЗВIІIІ" із будіОlll1U11І0М. 

МісІока проrpамо )'Тp'I"Ollll. 111 роЗІIIТJCY pcкD1"p)'Kl1ic.o, pC~lo.rro~1 та 
оБСКТЇI ЖIІТ.'ІUКU-КU"У'IUЛIoIІОro І 

170703 )"'I1)1I,..allll.,.. аhТО~lобinLlllfX доріг 2 .... 8 2 .... 1 

ЦЇЛloOllі "'011.1111. утаоРСllі opralla,..II 
roСIIL1.:шрс .110 

Micucnnro СІІ.\lООР.ДУUDlШ. і 
місцсаlІ.'" oprallartlll llIКOlluв .. oi 

240900 ММІІ ]()S8.77S ]OSI.77S 
ВСЬОro по програ.,і 9556,1 6706,175 16262,875 

OxopOlla 111 роuіоrrUЛlolІС Проrра.\lU О"'РО'ІІІ Iluьs.WlІІШllloOro 

240601 hIlКOPIICТllIIII. ПРIIРОДIІІIХ ресурсіо IlpllPOД'lnro &:L.'Р~ОІІ"ЩU 110,2 110,2 

110 ВIuIл КУЛЬ'l)'РIІ 151 О 151 

ФinаР.IОllіі,"УЗ'lЧllі КОЛСlmlОl1 і 
DlIса.I6лі 111 illwi МIІС1'еЦЬКЇ ПроrpD'U ПРОВ=СІІІІ. IС)'ЛIo1)'рIIО-.IDCOВIIХ 

110103 ~1ЦI1I11I ЗIL'ItOД1І заходів ~I. 6ООІООІІ 251 251 

: -- .-... _--- ---.-
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150101 
І 

150101 Kani'l'lUUtl.i 81C1JQДеиu 
ЦЇЛWJ8і фОlwr, утвореІІі opl'Dlr .. rll 
alicцCDOI'D ClW08pll.Ц)'ll8lrl18 і 

міСЦС811аllf opnulWl1 8111сонаачої 
240900 MВJIII 

Bc:looro по nporpa ... 1 
150101 КonітanІоllі вкnадеlllUl 

І (іЛLOві ФОlfД1І1 утвореІІі Opl'Dll"lII 
місцевого са.IОВрRJIYВ8ІШR і 
"іСЦСВllаlll Opl'DllDMII ВllКОlluчоі 

240900 ''''м'' 
ВСlоого по nporpa ... i 

ISOIOI КІІпітanhl,і ПКnIlдСІІІ'К 

150101 Капітan"I,і ПКnIlдСІІІII 

ВСlоого 

I:аD \ 
. , 

о 

Праrpамl1 па 6удіВIІІІЦnУ'la 
)JCКOII II .. ellCPllnX .. ~ 

ПРОГРW. по 6у.аі.lшuтaУ"la 
рскоиcrpyrcцrї o6'crm. соцїanr.иоro 
ПРllзначеllН8 

Бу.аіВIIIIЦТ80 "Іа pcr."O'IC'fP)·I,,·uiR 
\lигicтpanIo'III" n~·.11f1IЬ 

Jill UЛ"ІІоміСhКОЛ) ІІРІІJІІUЧ~ІІ"R 

Mi~l.кu llрогриМіІ 1ІО {і~.,іIllIlЩТВ)·1U 

P~"(111CТPYK'lii JUI ILIItIII1t1l:ui11,i, та 

--== .IUIIIKi.,.,IIII' JUКЛі1.1іll 
' .... Alis,:I,rji,r I'Ptll р:І\1ІІ1І1І (i~.,i'IIIIIIIT"Y ІУ .1'7:. е. ~ 

" .. ~ с ь ;JII rJ1~'!9; ~tJll~ 11 Фt" ,,\\..,-
С , •• У"" \І. fiptlllu"i • 

11 ~I~ 737.5. \а. '. 
11 ...... 

~ .. . -

\'УО 
'\:' ••••• .&~~.,~ , -qou-g~, ... , ..... - ~ "-. 

~ 

\ \3" \ 
.. , 

18138,32. \ 18138,32. • 

113.7 113.7 
2458.6 2458.6 

302.9 302.9 
2761.5 2761.5 
9981.62 9981.62 

33.7 33.7 
10015..) 10015.3 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ФПlAВСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

07400, ",.БроваРI', вуn. Гагарін" 1 S. Тм. Н! S-03-98 

!t()f.' liJ 
На~ __ --й міського голови -

секретарю ради 

Сапожко І.В. 

одання 

,чр.D,,"U винести на РОЗГЛЯД сесії Броварської міської ради, 
року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 

комітету Броварськоі іс ої ради: 
Про внесеНИJI змін до рішеНIUI Броварської міської ради від 
13.05.2010 року Н!! 1519-83-05 "Про бюджет міста на 2010 рік" та 
до додатків 2,3,6,7.; 

- Про звільнеИИJI від сплати частини прибутку (доходу); 
- Про затверджеНIUI ПоложеНIUI про надаиии дозволу на 

проведеИИJI аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей. 

Начальник с.п.коврига 
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