
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАС;:'І 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 29.12.2011 року H~ 506-17-06 
«Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 1,2,3,3-1,7,8» 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 

відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України, на і виконання рішення сесії 
Київської обласної ради від 18.10.2012 року H~ 465-25-УІ «Про внесення змін 
до рішення обласної ради від 28.12.2011 H~ 245-14-УІ «Про обласний бюджет 
Київської області на 2012 рію>>>, розпоряджень міського голови від 19.10.2012 р. 
H~ 204-0Д та від 23.10.2012р. H~ 207-0Д «Про зміни до бюджету міста на 2012 
рік», розпорядження міського голови від 05.10.2012 р. H~ 195-0Д «Про 

затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим· бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по м. 

Броварю>, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально

економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

I.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 29.12.2011 року 

H~ 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» (зі змінами, внесеними рішенням 
міської ради від 24.01.2012 H~ 518-18-06; від 16.02.2012 Н2 555-19-06; від 

12.04.2012 Н2606-20-06; від 07.06.2012 Н2659-21-06; від 26.07.2012 H~705-22-06; 
від 13.09.2012 Н2732-23-06): 

1.1. в пункті 1. цифру «421 153,6» замінити на цифру «442 241,1»; 
1.2. в пункті 1.2. цифру «224829,5» замінити на цифру «224959,5»; 
1.3. в пункті 1.3. цифру «31 171,5» замінити на цифру «32 352,5»; 
1.4. в пункті 1.3.1. цифру «19 315,2» замінити на цифру «20 496,2»; 
1.5. в пункті 1.4. цифру «7560,4» замінити на цифру «27336,9»; 
1.6. в пункті 2. цифру «427 322,1» замінити на цифру «448409,6»; 
1.7. в пункті 2.1. цифру «231242,3» замінити на цифру «231372,3»; 
1.8. в пункті 2.2. цифру «196079,8» замінити на цифру «217 037,3»; 
1.9. в пункті 11. цифру «36 610,232» замінити на цифру «37949,932». 

2. Додатки 1,2,3,3-1,6,7,8 до рішення Броварської міської ради від 29.12.2С11 
Н2 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» зі змінами викласти в i-ЮВій 

редакції (додаються). 
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З.фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 

фінансування видатків згідно з даним рішенням. 

4. Контроль за виконанням цього РІшення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва в.о. 

Міський голова 

м. Бровари 

від ____ _ 
N~ 

і І 
, І 

І.В.Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТ:: 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 01.11.2012 року 

«Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 29.12.2011 року 
Н2 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 1,2,3,3-1,7,8». 

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2С12 

рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, виконком Броварської міської ради 

ПРОПОНУЄ: 

ДОХОДИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

1. Збільшити дОХОДНУ частину бюджету міста на суму 130,0 ТИС. грн., 

відповідно до рішення сесії Київської обласної ради ~iд 18.10.2012 року Н2 465-
25-УІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.l2.2011 Н2245-14-
УІ «Про обласний бюджет Київської області на 2012 рік»», в тому числі: 
1.l. по коду 41035800 «Субвенція з державного бн)джету місцевим бюджетам 
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпеченн1 батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"» 

на суму 30,0 тис. грн.; 
1.2. по коду 41030900 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів 

у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного 

податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 

громадяю> на суму 100,0 тис. грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на суму 20 957,5 тис. ГРН., в 
тому чисш: 

1.1. Відповідно до рішення сесії Київської обласпої ради від 18.10.2012 року Н<е 
465-25-УІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.12.2011 J~2 245-
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14-УІ «Про обласний бюджет Київської області на 2012 рік»» та 

розпорядження міського голови від 19.10.2012 N2 204-0Д «Про зміни до 

бюджету міста на 2012 рік» на суму 19 776,5 тис. грн., з них: 
1.1.1. по коду 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, 

що затверджувалися 'або погоджувалися органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування» суму 19 776,5 тис. ГРН.; 

1.2. Відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України на загальну суму 

1181,0 тис. грн., з них: 
1.2.1. по коду 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 1 181,0 тис. 
грн. 

ВИДАТКИ 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на 130,0 тис ГРН., відповідно 
до рішення сесії Київської обласної ради від 18.10.2012 року N2 465-25-УІ «Про 
внесення змін до ріtпеШІЯ обласної ради від 28.12.2011 N2 245-14-УІ «Про 
обласний бюджет Київської області на 2012 рік»», в тому числі: 

; 

1.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради збільшити видатки за рахунок субвенції з державного бюджету: 

1.1.1. по КФК 070303 «Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)>> 
на суму 30,0 тис. грн.; 
1.1.2. по КФК 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку» 
на суму 100,0 тис. грн.; 

2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл: 

2.1. Броварській міській раді встановити бюджетні призначення у сумі 29,5 
тис. грн. по КФК 250404 «Інші видатки», на виконання рішення Броварської 
міської ради від 12.04.2012 року N2 594-20-06 «Про викуп земельних ділянок по 
вул. Шолом-Алейхема,59 та вул. Шолом-Алейхема,61 для суспільних потреб»; 

2.2. Виконкому Броварської міської ради зменшити бюджетні призначення на 
загальну суму 899,7 тис. грн., в тому числі: 
2.2.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки 
на суму 115,5 тис. грн., збільшивши при цьому бюджетні призначення по КЕКВ 
1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 7,0 тис. грн.; 
2.2.2. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 

збільшити видатки на суму 15,0 тис. грн.; 
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2.2.3. по КЕКВ 091101 «Утримання центрі соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді» зменшити видатки на загальну суму 78,0 тис. грн., з них: 

КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 60,0 тис. грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на 
заробітну плату» на 18,0 тис. грн.; 
2.2.4. по КФК 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім''::, 

дітей та молоді» зменшити видатки на суму 35,0 тис. грн.; 
2.2.5. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» зменшити 
видатки на загальну суму 686,2 тис. грн., з них: по КЕКВ 1111 «Заробітна 

плата» на суму 357,0 тис. грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 
131,2 тис. грн., КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
198,0 тис. грн.; 

2.3. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити бюджетні 

призначення на загальну суму 4 165,0 тис. грн., в тому числі: 
2.3.1. по КФК 070101 «Дошкільні навчальні заклади» збільшити видатки на 
загальну суму 650,0 тис. грн., з них: по КЕКВ 1111 <<Заробітна плата» на 950,0 
тис. грн., по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 300,0 тис. грК, 
зменшивши при цьому видатки по КЕКВ 1133 «Продукти харчування» на 600,0 
тис. грн.; 

2.3.2. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» 

збільшити видатки на загальну суму 3 360,0 тис. грн., з них; по КЕКВ 1111 
«Заробітна плата» на 1 750,0 тис. грн., по КЕКВ 1120 «Нарахування на 

заробітну плату» на 550,0 тис. грн., по КЕКВ 1133 «Продукти харчування» на 
600,0 тис. грн., по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних ~ослуг та енергоносіїв» на 
460,0 тис. грн.; І 

2.3.3. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» збільшити видатки на 100,0 тис. rp;'l. по КЕКВ 1160 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв»; і 

2.3.4. по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії» з~еIlШИТИ видатки на 13,1 
тн~гpa; і 

2.3.5. по КФК 070806 «Інші заклади освіти» збільшити видатки на 6,1 тис. 
грн.; І 

2.3.6. по КФК 070808 «Допомога дітям - сиротам та дітям позбавленим 

батьківського піклування яким виповнюється 18 років» збільшити видатки на 
7,0 тис. грн.; 
2.3.7. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота ДІОСШ» 
збільшити видатки по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв» на 55,0 тис. грн.; І 

2.4. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради зменшити 
бюджетні призначення на загальну суму 13,7 тис. грн. по КФК О 1 О 116 «Органи 
місцевого самоврядування», в тому числі: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 
суму 11,0 тис. грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 2,7 
тис. грн.; 
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2.5. Відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради зменшити 

бюджетні призначення на загальну суму 117,0 тис. грн., в тому числі: 
2.5.1. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ» 
зменшити видатки по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 
на 5,0 тис. грн.; 
2.5.2. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» зменшити 
видатки по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 5,0 
тис. грн.; 

2.5.3. по КЕКВ 130113 «Централізовані бухгалтерії» зменшити видатки на суму 
7,0 тис. грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 5,0 тис. грн., КЕКВ 1120 
«Нарахування на зар6бітну плату» на 2,0 тис. грн.; 
2.5.4. по КЕКВ 1302:01 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
(які проводяться громадськими організаціями фізкультури та спорту)>> 

зменшити видатки на суму 100,0 тис. грн.; 

2 6 У . І . . Б··· .. .. правлІННЮ праЦІ та СОЦІального захисту населення роварськOl МІСЬКОІ 

ради зменшити бюджетні призначення на загальну суму 277,0 тис. грн., в тому 
числі: 

2.6.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 

бюджетні призначення на загальну суму 11,0 тис. грн., з них: по КЕКВ 1160 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 36,0 тис. грн., зменшивши при 
цьому бюджетні призначення по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 18,0 тис. 
грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 7,0 тис. грн.; 
2.6.2. но КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров'я» зменшити видатки на 
суму 15,0 тис грн.; 
2.6.3. по КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 

(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 

перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги 

перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 

переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 

репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги» збільшити 

видатки на 450,0 тис. грн.; 
2.6.4. по КФК 090204 «Пїльги ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної 

охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам 

служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 

М1ЛІЦll, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної 

кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
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кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, 

пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) 

працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної 

охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, 

непрацездатним членам сімей, які перебували на Їх утриманні, звільненим з 

військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової 

служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) 

або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та 

членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділі~ 

цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали 

інвалідами при проходжепні служби, суддям у відставці, на хштлово

комунальні послуги» збільшити видатки на суму 50,0 тис. грн.; 
2.6.5. по КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на '-::?с 
опікунства) дітей померлих громадяп, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою, на житлово-комунальні послуги» збільшити видатки на 28,4· тис. 
грн.; 

2.6.6. по КФК 090215 «Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги» збільшити видатки на 121,6 тис. грн.; 
2.6.7. по КФК 090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами» збіл::>:;:шти 

видатки на 10,0 тис. ГРН.; 
2.6.8. по КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку "ІМ 
піклування» зменшити видатки па 153,0 тис. грн.; 
2.6.9. по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» збільшитz 
видатки на 18,0 тис. грн.; 
2.6.10. по КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім'ям» збільшити видатки па 125,0 тис. ГРН.; 
2.6.11. по КФК 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг» зменшити видатки на 650,0 тис. грн.; 
2.6.12. по КФК 090412 «Інші видатки на соціа~ьний захист населення» 
збільшити видатки на 32,0 тис. грн.; І 

2.6.13. по КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)>> зменшити видатки ніі загальну суму 70,0 тис. 
грн., в тому числі: по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 
на 90,0 тис. ГРП., направивши 20,0 тис. грн. на інші ВИ.Iilатки; 
2.6.14. по КФК 091205 «Виплати грошової компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого І віку, інвалідам, дітям

інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» зменшити видатки на 90,0 тис. грн.; 
2.6.15. по КФК 091207 «Пільги, що надаються населе;ІНЮ (крім ветеранів війни 
і праці, військової служби, органів внутрішніх ,справ та громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово
комунальних послуг і природного газу» зменшити видатки на 50,0 тис. грн.; 

! 
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2.6.16. по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» зменшити видатки 

на 95,0 тис. грн.; 

2.7. Службі у справах дітей Броварської міської ради: 
2.7.1. по КФК 01 О 116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити видатки 
на загальну суму 16,0 тис. грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 8,9 тис. 
грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 4,1 тис. грн., КЕКВ 1160 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 3,0 тис. грн.; 
2.7.2. по КФК 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» зменшити 
видатки на 16,0 тис. ГРН.; 

2.8. Відділу культури Броварської міської ради зменшити бюджетні 

призначення па загальну суму 130,2 тис. грн., в тому числі: 
2.8.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити видатки 
на загальну суму 9,0 тис. грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 8,0 тис. 
грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 3,0 тис. грн., зменшивши 
при цьому інші поточні видатки на 2,0 тис. грн.; 
2.8.2. по КФК 11 О 1 03 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади та заходи» збільшити видатки на 90,0 тис. грн.; 
2.8.3. по КФК 110201 «Бібліотеки» зменшити видатки на 82,0 тис. грн., з них: 
КЕКВ 1111 «Заробітпа плата» на 38,0 тис. грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на 
заробітну плату» па 20,0 тис. грн.; 
2.8.4. по КФК 110202 «Музеї і виставки» зменшити видатки на 7,0 тис. грн.; 
2.8.5. по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 

клубного типу» зменшити видатки на 5,5 тис. грн.; 
2.8.6. по КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» зменшити 

видатки на 118,7 тис. грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 50,0 тис. 
грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 40,0 тис. грн. КЕКВ 1160 
«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 11,7 тис. грн.; 
2.8.7 по КФК 110502 «Інші культурно- освітні заклади та заходи» зменшити 

видатки на 16,0 тис. грн.; 

2.9. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради 
зменшити бюджетні призначення на загальну суму 2062,6 тис. грн., в тому 
чисш: , 
2.9.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки 
на загальну суму 54,5 тис. грН., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 40,0 тис. 
грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 14,5 тис. грн.; 
2.9.2. по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшити видатки на 

суму 2008,1 тис. грн.;: 

2.10. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради зменшити 
бюджетні призначення на загальну суму 32,0 тис. грн., в тому числі: 
2.10.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити видатки 
на загальну суму 9,0 тис. грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна нлата» на 3,0 тис. 
грн., КЕКВ 1120 «Нарахування па заробітну плату» на 1,0 тис. грн., КЕКВ 1160 
«Оплата комунальни~ послуг та енергоносіїв» на 5,0 тис. грн.; 

І 
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2.10.2. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 41,0 тис. 

грн.; 

2.11. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради зменшити 
видатки на загальну суму 182,9 тис. грн. по КФК 010116 «Органи місцевого 
самоврядування», з них: КЕКВ 1111 «Заробітна платd» на 134,5 тис. грн., КЕКВ 
1120 «Нарахування на заробітну плату» на 48,4 тис. грн.; 

2.12. Управлінню містобудування та архітектури Броварської міської ради 
зменшити бюджетні призначення на загальну суму 361,6 тис. грн., в тому 

~~: І 

2.12.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки 
на загальну суму 53,2 тис. грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 18,8 тис. 
грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 4,2 тис. грн.; 
2.12.2. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 308,4 тис. 
грн.; 

2.13. Спецвідділу по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайнv 
міста Броварської міської ради зменшити видатки на загальну суму 4,7 тис . 
.!:P!L..по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядування», з них: КЕКВ 1111 
«Заробітна плата» на 2,8 тис. грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну 
плату» на 1,9 тис. грн.; 

2.14. Управлінню економіки Броварської міської ради зменшити видатки на 
загальну суму 46,1 тис. грН. по КФК 010116 «Органи місце;ЗОГG 

самоврядування», з них: КЕЮ3 1111 «Заробітна плата» на 30,5 тис. грн., КЕКВ 
1120 «Нарахування на заробітну плату» на 6,0 тис. грн.; 

2.15. Фінансовому управлінню Броварської міської ради зменшити бюджетні 
призначення на загальну суму 67,0 тис. грн., в тому числі: 
2.15.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки 
на загальну суму 17,0 тис. грн., з них: КЕКВ 1111 «Заробітна плата» на 14,0 тис. 
грн., КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 3,0 тис. грн.; 
2.15.2 по КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюдх{ету 
на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 

регіонів» зменшити видатки на суму 50,0 тис. грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

1. Збільшити видаткову частину бюджету на загальну суму 20 957,5 п:с. 
ГрН., в тому числі: І 

1.1. Відповідно до рішення сесії Київської обласноїр~ди від 18.10.2012 РОКУ]\[2 
465-25-УІ «Про внесення змін до рішення обласної ради від 28.12.2011 ]\[2245-
14-УІ «Про обласний бюджет Київської області на 2012 рію>>> та розпорядження 
міського голови від 19.10.2012 ]\[2 204-0Д «Про зJіни до бюджету міста на 
2012 рію> на суму 19776,5 тис. грн., з них: І 
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1.1.1. Управлінню житлово - комунального господарства 

Броварської міської ради по КФК 100602 «Погашення заборгованості з різниці 
в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та 

постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися 

відповідними органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування» на суму 19 776,5 тис. грн.; 

1.2. Відповідно дО П.7 СТ.78 Бюджетного Кодексу України на загальну суму 
1181,0 тис. грн., в тому числі: 
1.2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування у статутні фонди підприємницької 

діяльності» на суму 1111,0 тис. грн., з них: 
- поповнення статутного фонду КП «Служба замовника» - 1000,0 тис. трн.; 
- поповнення статутного фонду КП «Броваритепловодоенергія» - 111,0 

ТИС.грн. 

1.2.2. Виконкому Броварської міської ради по КФК 180409 «Внески органів 
влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у 

статутні фонди підприємницької діяльності» на суму 70,0 тис. грн., з них: 
- поповнення статутного фонду комунального підприємства Броварської 

міської ради «Броварибудінвест» - 70,0 тис. трн. 

2. На виконання розпорядження міського голови від 05.10.2012 р. NQ 195-0Д 
«Про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за 
рахун.ок субвенції: Fержавного .бюджету місцевим бюджетам на з~~йснення 
заходІВ щодо СОЦіально-еКОНОМІЧНОГО розвитку окремих територ1И по м. 

Бровари» пункт 1.1. пропозицій до рішення Броварської міської ради від 

07.06.2012 року «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
29.12.2011 року NQ 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 
1,2,3,3-1,6,7,8» NQ 659-21-06 викласти в наступній редакції: 
- Відділу капітальноtо будівництва Броварської міської ради по КФК 150122 
«Інвестиційні проекти» на суму 11 000,0 тис. трн., В тому числі за об'єктами: 
- Реконструкція плавалыогоo басейну «Купав а» по вул. Шевченка,10 в м. 

Бровари Київської області» (коригування робочого проекту)>> на суму 11 000,0 
тис. грн. 

3. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл 

управлінню житлово-rомупального господарства Броварської міської ради: 
3.1. по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» зменшити видатки 

розвитку на 34,4 тис. трн., направивши їх на видатки споживання. 
3.2. по КФК 2406dl «Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів» зменшити 'видатки розвитку на 50,0 тис. трн., направивши Їх на 

видатки споживання. 

Міський голова І.В. Сапожко 



,цодаток 1 

до рішення міської ради 
від 01.11.2012р. N, 

Доходи бюджету м.Бровари на 2012 рік 

Код 
Найменування доход'в згідно із бюджетною 

класифікацією 

10000000 Податкові надхопження 

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 

110101 ОО Податок H~ дoxoд~ фізичних осіб, що слачуєть~я под~тко~ими 
агентами, ІЗ ДОХОДІВ платника податку у ВИГЛЯДІ заробlТНОI плати 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

1101 0200 г~~шових винагород та інших виплат, одерж~них 
ВІиськовослужбовцями та особами рядового І начальницького 

склад~ що сплачується податковими агентами 

11010400 Податок H~ дoxoд~ фізичних осіб, що ~лачуєт~ся пода!ковими 
агентами, ІЗ ДОХОДІВ платника податку ІНШИХ НІЖ зароБІТна плата 

11010500 Податок на доходи фіЗИчни~ осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами РІЧНОГО декларування 

1101 0600 ~іксований подато~ на д,ОХОАИ Фізичних~осіб ~iд зайняття 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТ, нарахавании дО СІЧНЯ 2012року 

11020000 Податок на прибvток підприємств 
11020200 Податок на .~рибуток ~ідприємств та фінансових установ 

комунально І власносТІ 

12000000 Податки на власність 
12030000 Збір за перJЮf_р_еЄСIQ.?цію транспортного засобv 
120301 ОО Збір за першу ~еєстрацію колісних транспортних засобів 

Ю---'ридичних ОСІб) 

12030200 Зб~р за перш,У реєстрацію колісних транспортних засобів 
(фі~ичних ОСІб) 

13000000 з:~::с~: плата за спеціальне використання природних 

13050000 Плата за землю 
130501 ОО Земельний податок з ЮРидичних осіб 
13050200 QQ?HAHa плата з юридичних осіб 
13050300 Земельний по атак з фізичних осіб 
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 
18000000 Місцеві податки і збори 

18030000 Туристичний збі(L 
18030100 Туристичний збіР, сплачений юридичними особами 
18030200 Туристичний збіР, сплачений Фізичними особами 
18040000 З~ір за пр?вадження деяких видів підприємницької 

ІЯЛЬНОСТІ 

18040300 Збір за здійснення торгівлі валютними цінностями 

О О Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), 
18 405 О сплачений фізичними особами 
18040600 Збір за провадження тор~ов~льної діяльності (ресторанне 

господарство,;. сплачении фізичними особами 
18040700 Збір за пр_овадження торговельної діяльності (оптова торгівля), 

сплачении юр~дичними особами 

18040800 Збір за провадження тор~овельної діяльності (ресторанне 
rocnOAapj;TBO), сплачении юридичними особами 

18041300 Збір за пр_ов~дження діяльності з надання платних послуг, 
сплачении фізичними особами 

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, 

18041500 скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних 
і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 

о 700 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений 
18 41 юридичними особами 

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений 
18041800 IФізичними особами 
18050000 Єдиний податок 
18050300 ЄДИНИЙ податок з юflидичний осіб 
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 
19000000 Інші податки та збори 
19010000 Екологічний податок 

Загальний 

фонд 

150561,50 

114421,70 

114266,70 

98256.70 

4800.00 

1200,00 

9740,00 

270.00 

155,00 

155,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

34934,00 

34934,00 
9884,00 

23150,00 
450,00 

1450,00 
1205,60 

40,00 
33,00 

7,00 

1165,60 

312,00 

402,00 

2,50 

6,50 

42,00 

65,00 

48,00 

0,40 

0,20 

6,00 

40,00 

0,00 

216,00 

25,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,20 
о оо 

Спеціальний фонд 

Разом 

у т.ч. 

бюджет 

І' розвитку 

4 5 
12981,00 11181,00 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

о оо 0,00 

0,00 0,00 

1150 оо 0,00 
1150 оо о оо 

360,00 0,00 

: 790,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11331,00 11181,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

150,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

150,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

11181,00 11181,00 
3500,00 3500,00 
7681,00 7681,00 

500 ОО 0,00 
500,00 0,00 

І 

Разом І 

163542,50 

114421,70! 

114266,70 

98256.70 

4800.00 

1200,00 

9740,00 

270,00 

155 ОО 

155,00 

1150,00 
1150 оо 

360,00 

790,00 

34934,00 

34934,00 
9884,00 

23150,00 
450,00 

1450,00 
1253660 

40,00 
33,00 

7,00 

1315,60 

312,00 

402,00 

2,50 

6,50 

42,00 

65,00 

48,00 

0,40 

0,20 

6,00 

40,00 

150,00 

216,00 

25,00 

11181 ОО 
3500,00 
7681.00 

50020 
·:с )0 



0,00 0,00 



Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату І І 
4103060 

О допомоги Сім.'ям з. діть~и, малозабезпеч~.ним СіМ'ЯМ:. інвалідам з 51978,10 0,00 0,00 51978,10[ 
дитинства, ДІТЯМ-ІнваЛІдам та тимчаСОВОI державно І допомоги ! дітям 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання І пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

4103080 О природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 16120,00 0,00 0,00 16~20'DOi 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій). вивезення побутового сміпя та рідких нечистот 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання І пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату І 
електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові 

2441'001 

потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 

41030900 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

2441,00 0,00 0,00 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), І 

вивезення побутового сміпя та рідких нечистот), на компенсацію І втрат частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механіЗМів та І І 
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і 

на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

41031000 пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 2,00 0,00 0,00 2,00 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу . 

СубвеНЦіЯ з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

41035800 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

2418,40 0,00 0,00 2418,40 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 

принципом "гроші ходять за дитиною" 

41033200 
Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста 

141000,00 І 0,00 0,00 141000,00 
Бровари на будівництво тролейбусної лінії Бровари - Київ 

Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів. що 
І 

41035200 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 

104,70 І 0,00 0,00 104,70 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

41034400 будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 0,00 ' 3777,30 0,00 3777,30 
комунальної власності у населених пунктах 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

І 41034500 здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 11000,00 0,00 0,00 11000,00 
окремих територій 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, І послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 

41036600 
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у 

0,00 23559,60 0,00 23559,60 
зв'язку з невідповідністю фактичної" вартості теплової енергії, 

послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що 

І затверджувалися або погоджувалися органами державної влади 

чи органами місцевого самоврядування 

ВСЬОГО ОХОДІВ 382551.70 5968940 20496,20 44224110 

Міський голова I.В.Сапожко 

і 
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в 11 дат I~ 11 1\1 іст а Б р о 8 ар н 11 а 2012 рік 
за ТН,\!часовою 1~.1аСl!Jt!іl-=аціс ю видатків та крсдитуванн:н міСЦСВIІХ бюджетів тисгрн 

K~ 

кл~с"Ф,,,а,ti, 

кредтувд,", 

я .. ,сцещ(" 

БЮД;ю.'Т'8 

Ндіі"С"~"DД'Ш" KOД~ ТШlчдсозоі К,'Іас"Фі~'Цlі ИІІДдТ>.ІВ та 

К[,<,Д"l)"Д"'lJIщсцеDlt.х6юд",CТlВ 

ОР!'ЛII1І МІСЦЄІЮГ0 САМОВРЯДУRЛllllЯ 

,070ООО іОСВIТА 
Дошкши",акл,ДІ,ОСНПИ 

З"Г";'L"ООСВПllі ШКОД" (от_ч ШКО""·ДІІтя',иіі С:.,.:'О", щтер"~т 

07()2()1 Іпри шкоді), СГІсціО1і"о"аl,і ШКОДИ, mц~'. П>lКззіі. комгі,,,"І 
д"П'ІІ б,д,шю' (в т ч С;~lс;і.юго тип,. ПI>И"О''''' с;,,"{ 

ПО'Jашк,дьні З1lКШ1ДИ QCвrги, ~""oд" із позз",,,іДL,юі роб<тгн 3 
070~O] IдіТЬ~IИ 

З"~""д"піС'ІЯД"П.'О>ІІIОЇОСВIТ"Ш-IVРlDlІ!n"КРСДСТ"Ц!Ї 
("КМСМІЇ, і,,~ти, центри Щ:"В!(Щсll'l>І КВ',"фік"цli, 

07070] lІ1средпїдromв"" вДоскоиu,qс,",н 
0708О2 \МСТОДІІЧ"" робота. ;,'ШІ ~,,,О,lИ \ сфер, наро.:шоі ОСН 'ТІ-! 

Це,nvа'-"З0в""і бухга)fГсрli 06,Qac""x, МIСЬКIІХ, paiioll""" 
D,;"д;лів ОС~ІТИ 

Г"\"І"'"е,<n>"ліЗ0в""оroПJеПО.1"РСL~оroоБСЛ'Т<Jв\"а'"1>І 
I"ШІ~"к~а.J."ОСОПIІ 
ДОПО>IО",ДІТЯМ'с"рота.(Т1Ідіт;ш, ll00б"влс",,,, батькіВСЬ'ЩI'О 

піI<.То"D"'ШJl,ЯК""ВlIПQВIUОL-п.сяl&рокlП 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

0~]002 11",шза.,<О;ЩПООХОРОllіЗДОDQIІ'м 
СОЦІЛJ]ЬНИИ 3АХ1іСТ ТА СОЦІАЛЬНІ<: 

ЗАliЕ3ПЕЧЮ1НЯ 

ЛіЛЬГlІостсрщ""в,ііИ",осо6"",'ШЯКlІхпош"рю",,"см',,",,,ість 
3"коиу у"раі,,,, "Про стачс встсраlt16ШЙ"",nра'rтlїїХ 
couin;lbHOro з"х"С'І)'~, особ"", яю МДЮТЬ особ,1НБІ ~'СЛ~П' ПCJIсд 

Бі!Тьківщн"ОЮ, ІІДО""" (ОДlВЦ'Ш) та батька" ЛШJСРЛlIХ 
(з"г"бдllХ) осіб, м'"маЮТL осоБЛ"В'ЗnСЛ}ТІІ ІІерсд 

ьаТLківщНILОЮ,Дrглм 8IЙ'''', oco6n~l, які ",аютt. оеоб:шв; труДОВІ 

заслугн перед Бать",ощ""ою, вдова" (вдівц>ш) та 6атн"" 

по~'срдl(Х (з"гнб,~"х) ос,б, "Кl мають осоБЛИВІ тр)Дові 3'СД)ТІІ 
псредБатькіВЩ""ОЮ,х;:сртва""ЦЦИС'ТСЬК'lхпср",,_"ід:оlLаl!IоТ" 

,реnб",ітов."н" ГрО.l19ДЯL'а",МlсіСТ"""!JLDаm,цаМ'IВllnСllідок 

IСllоссійnбо СПС"С;Оllсра~"" Н" ""lТлово-"о"'~!а,,,ИIl ПОС:[\,,.ІІ 

І"щі пі.1ЬШ остера",,,", ВІЙНИ, Qсаб"", на ~кщ ПЩЦ!1рЮL'Тьея 

'Ін"'"сть 3цкону Украі'l1І "Проетат:о'С встеранів війltН, г"р"'-пії 

іх СОЦШ.1Ь'ЮГО за"",),ту", особ1lМ, акі ""ЮТL осоБЛl'~1 ""C~TH 

оеред БnТ~КIВЩIІ"ОЮ, DдOBa" (одівц.м) та бапка" І10"ерm,х 

(,агнБЛlIХ) осіб,мкі "аютьособ.,,,п; засл}п. псрсд 

БаТLківщш'ОЮ, цcтepa"a~l I1раці, особам, якL ."'ЮТЬ особшlВ; 

ТР}'ДQВ; засд)Тj, перед Бnт~ківщшюю, вдова" (ВД,вц.ч.,) та 

баТЬК"МI10"еР;ІНх(зnrиблщ)ос,6,мкі",,,ютьос06ливітрудооі 

зnсл)тн I1СРСД Бnть"івщшюю, Ж~рТІ!:Ш иацltСТСЬКЩ 

псрселі~'Н""LтарсnбіJlіroВnИIІМГр""ЩII)Ш".І1,якіСТал" 
090203 \і'ІВа.1ідамивнасmдакрепр<>С,Йабоспеисіоt,ср""и 

1.111 КГЮ[ ]лглльного фон у 

"""'''''1''"' І ,,,,,,,,,,,,"',, І 

]5153,88 10055,1 710,6 

10945іі,2 61513,81 13709,5 

3518\.3 IЗ734.9 5375.6 

6026225S0J 353978 7324,45503 

оо 

4471.2 29392 431.1 

20.1 0.0 ОЛ 

\0%3 744,5 0.0 

1473.0 383.3 81.2 
437,5 217.4 ОД 

25%.7 497.1 

34.2 0.0 
10,0 М 
10,0 0,0 0,0 

76777,б7897 3399,75732 40],87207 

7412,0 0.0 

161,0 0,0 

'" > 
w 

ВСІ,ОГО; РО-JРИТКУ 

\ 
\ ",'"",Ш''' "І 

о 

І '""~'""'". І І "","," \ '" ol1.qaTa "p~ц! КО"~lІальш'" 

[ЮС!'~Т фОlЩ\ДО 

бюдЖ<:Т)' 

pт8НТK~' 

Бюхі<СТ ! (с,,~:~~~:;оп) 
461,8 285,4 0,0 70,0 176.4 156,4 4G,~ 156]5,680 

98876 6217,5 515.4 604,9 3670,1 475.0 119343,75503 

5970.5 3032.9 15.2 2937.6 2937.(, 475.0 4]152,300 

20060 1355.4 16,7 1415 650,6 650,6 ОЛ 622(,8.25503 

оо ОД 0,0 0,0 0,0 ОО 24184 

1071.9 1071,9 299,4 56.8 0.0 0.0 55,В,І 

0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 20.1 

0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 

0,0 0.0 оо 0.0 0,0 0.0 147Я,О 

19.7 19.7 0.0 16.6 оо 0.0 0.0 457.2 

819.5 737,6 ]84.1 377,8 81.9 81.9 ОО 4875.9 

0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 34.2 
0,0 М 0,0 ОД 0,0 ]0,0 

оо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 10.0 

138,0 90,0 _ 0,0 ----±!!'-О 48,0 48,0 769]5,67897 

0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 7412.0 

0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 !61,О 



Піл~rJl B(;ТCPBJI~~I В;ЙСbl«>воі с.ч,,,,би, B(;ТCPUIIQ~I opral,iR 

BII}'Тpillll!i~ справ, в(;ТСраllа.\1 податкової міліції. Bcтcp"Ha~1 

державної Ішжсжноі О:<ОРОІШ. в(;ТСранnм Державної 

крl",іIШ.~ЬНО·ВИКОIІ"8"ОЇ е."І)"жбll, B<m:p3H"" служби цивmь"ого 
з"~нст)", встсра"ам Державно! С:І)·жби спеціального зв'~З"У та 

за:<"е-І)· інформ~ціj Україн", вдовам (вдіВІ!>''') ПО~ІСР/l":< 

(заПlбщJX) ncтcpaHiB віїlськовоіС:І)"Жбll,І'СТСР"";В оргаlllВ 

ВllутріШIІ;:<еПР"В,В<т:ранівподатковоімішщі,8стсраlllВ 

ДСРЖЦВІІОЇ ПО)[,о..l<llОI О:<ОРОІІН, B~ep"HiB Державної KP"MiHiL1~"0 

І'''><Оll''В'IО; .:лужбн, в=ран;в с.~~.,..,-бll II"";/lh"Oro ~a""e-I)· Та 

=раl,іВДОРЖnВllоіС/l)"Жбнспсціа.1ьиоroзв'ЯJКутаза"ис"Т)" 

"u1'opMal~i Y"paїIIH, ~в;л""сню, зі сдуж6н З3 ВІКОМ, ~"оробою 

вбо вне:І)ТОЮ років віііСЬКОВОСIlУЖбовWlМ с.ч .... -6" бс.щс.ш 
УкраїИIІ, працівннкпм міліції, особам "ач"лы�цькогоo с,,;щду 

лОДвтковоїм;.,іші,р"довоroіНО'!IШИШЦЬКОГОСК)І<ЦУ 

кр"щ,,".оыl·вlІко,,"в'!оіi С"СТС."" ДСР'""""'lОі ПОЖСЖI!оі о~орош" 

ПСllс;о.!сра>! з ч".:лп СЛЩЧllл прочрilТ)l'И, діТЯ~1 {.:І.о ДОСJlГІІСШ!Я 

(IOB"On>""'~) "р"ц;нниюв "іnіші, ОСІб 1I"'І"n~ШЩЬ~Оro сІОНІ.'!}" 
по.,,,т,,овоl ,,;лі,рі. ~-10BOГO і Iш""·IыІl1.ь''огоo С~Л"Щ ~ ""іIlЦЛ~1 0.01 0,01 0.01 001 0.01 0.01 0.01 І110,0 

ПШЬГІІ rpШ"'ДІІlІа~I, я~і постра;кд:l;Ш вІШСЛ;ДО" ЧорноБИJlЬСЬКОЇ 

",,\ 
КОТ"СТРD<1Ш,ДРУЖJШО" (чо~ові~"~I) та олі")lШМ (ІІа "ас 
О'lі")lІства) ді-re;:; nо"ср;ш" rpОЩIДЯIІ, е.\lСРТЬ НКН." nOВ'JI~аll~ з 

090207 IЧорноби.~ьською катаcтvо,lюю. I'~ )t,.frт.10ВО·~ШI\11".~Ь!Н поел,т!! 001 0.01 0.01 001 0.01 олІ 372(,4 

["Щ'1ІІ1ьmrpО'ЩДЯН"",JlкіIlОСТР=3.1"ннасл;док 

Чор,.о5I1Л~СМШЇ ""Т"СТрофи, ДРР'ИІІ"" ('IО.10ві",,'1) та оліч,!"" 
(нп 'ше опіК~l[СТВ") -li-re;:; ПО~IСР.1ИХ rpо>щ;])"" С'IСРТЬ ""'1'1 

пов'я)аIЩЗЧО l!оБН/І.сь"ою""таст о' 010 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 

Пільгиок СМIІ'IК"n:l"О IЯМГQО""ДИІІЗНОС;)\Г]В'МJI(\" 894.0 0.0 0.0 0.0 оо 0.0 0.0 оЛf 894,0 

Доло"ога ,. ЗВ'''31{, З ваrrТIІ;СТЮ і ІІ0;)01·аЩІ оо 0.0 0.0 0.0 711.4 

090303 І ОПО.lОга ІІа ДОПIJIIl за Дlff"'IОЮ ";lш,1 ДО 3 охів 7697.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 OJ) 0.0 ОЩ 7697.0 

Одно цзовалопо.,ога" ",ш (}ДЖСННJlДlffll'Щ 29587.2 0.0 001 о.сі о.сі 

ДО"О"Ог.! ІІа діТСЇI. ~K' І!С с5,·п~ють під опікою 'ІН 111ЮI\·В~Н1IЯ~' 2493,2 0.0 0.0 ОЛ 0.0 0.0 

o~ OnO'10r~ ttаДІТС;:;О.1IІНОКН.,Ш,тс ~\I 3621.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3621.') 

Т ""''''COB~ дС:Jж:tьна ДОflО\lога Д;ТЯ.\l 4&1.[ 0.0 0.0 оо 0.0 0.0 4Н).1 

090308 OnO~IOг.! n Н '"C"IlШШ'СIl111 Д!!ТІ"'"' 108.1 0.0 

Де ",ав",асоціD.~ьнаЛОl!о"ога'Jа/lозпбс-ЩС'JСIl"\lеі"'~,, 0.0 0.0 ОЛ 

С)бснд.1і "~сс."СШUОД;IJI Ь;ДШКОДУПD"'''' НIІ11'"Т І'" Ш1.'""І) 

ЖIІТЛОПО·КО\l'1,"ЛЬНlf'(постт 0.0 0.0 0.0 оо 0.0 0.01 3350.0 
КО""Сllс"цінособа\f,НКIЗГ1дIШlзстатrя,",,43та48Г,рнwюro 

~"KO"Y УКР"''''І М"ЮТh 11рОМ ІІа БС"JШ1.1ат"с oтp'c"O"НJI в)тіМJI 
11" поб}ТО~' лотрс5и, аІІС: "рожив"ють у 5YДIIHKa", що мпють 

iIICllТPaJlbl!COI1".~C"'1JI 2.0 0.0 

521: 090215 \Пі.,ьп,б"Г!ІТОДlпш"сі"'м""аЖlffЛОIlO-КО~I\IІП.'hllі ЛОСД'ІІ. 521.6 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

.090412 [lІІuіВНДПI1ШIl"roціaJIЬll";:;]а""ст.щсс..'СIIН~ 497.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 497.0 

090802 !шuі n о "'ІІІ СОЦШІІЬІІОГО З""'ICn· діn:іі 184,0 0.0 0.0 оо 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1840 

УW""DВIIЯЦСIIТ івеоці,,;rыlхс..1vжбд:цц е.м''',;Un:Йта молоді 686.2 43,6 48.0 0.0 4З.О 48.0 48.0 1091.1 

ПРОI"р~"И І за"ОДIІ ЦСІlТрів СОЦliL1ЬШJX СІІ}-.кб дд>l е","і, ДІТСЙ Т.:J 

"010.1; 0.0 0.0 0.0 оо 0.0 0.0 0.0 0.0 ОО 8S.0 

_ _ c.OЦ;":1~lIi про;раМ'11 З~"ОДІ' ДCP""'H~ _оргі!!п!'....r.:::лраВал. _ 
09]]03 125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ОО 0.0 0.0 0.0 ]25.0 

0911Об ]ншіВИ.ЩІТЮI ]80.27897 123.85732 0.0 0.0 0.0 0.0 

091lО7 соціалыl''ЕогJJа\lиізD:<одllдеЕжnl'lllt'lоргашн'·сnеав,,,,сш"jj '.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
За~оди з ОЩОРОВ.ІСІ.JI.1I Т.:J віДПОЧНlIКУ ді-reй, "р;" за:<од;в 3 

03ДОРОВIІСІІІ", діn:й, що здіЙС'UOЮТLt:JI за ра'l}"ІІОК коштів 113 

О]ДОРО~ІІСІІ!ІЯ rpО'Щ!VШ, "К; ПО"'РаЖДЦlllі B,,~elliдoK 

091108 Чо вобильськоїкзтас О' и 200.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 

091204 :~;:i'~;:~n~':~~::~:~:::~::::~~::::~::':~:b ~ 2575.J 16954 ]774 90,J 90J 04 84 04 04 0.01 2б6Ц 

соцізл,,",; 1!0CIlугиrpo"<ІЩІIШ\lПОл!l;)ОГО ~iKy,III"!l.1IДaM,дiT"M· 

h~":'r::r;;J:[:~~'::~:~r~O са~.ообсл}тоn}"а!tlLЧ; 349.з1 0,01 0.01 0,01 0.01 0.01 0.01 0.01 001 0,01 349.3 
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ФІЗІІЧІІА КУJJI.ТУРА ТА СПОРТ 
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БУД18IIIIЦТDО 

Каліrn,~ьні ЬК,lадси"" 

IItIЮСТИЦlйнілросl<ТИ 

СІЛЬСЬКІ': І ЛІСОВЕ ГОСПОДАрcrВО. РИБНЕ 

ГОСПОДАРcrво ТА МНСJlИВСГlЮ 

Зсм,~С~Ї 

ТРАНС[ІОРТ,ДОРОЖІІЄ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ'ЯЗОК, 

ТFJI~:КОМУШКАші ТАІІІФОРМАТИКА 
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,""~паDro)lОlфеш, .. ""тсгоріЯ,,ГIЮ)ІU.1)Ш 
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091300 І \l!8а;llда~1 6898,9 

Комn~н~аціЙllі ВИn.lщтк "а nll1~ГОВИЙ "РО'3д ~Dто\юбіа~НЮI 

allCnO м о >ІН" K~1'CГO ін," llJo.,a.vlII 

Кn.\lIlСllсацій .. і аНГШ:ГШ .,~ пільговий проїзд О"Р~~ЩМ "31'СI-оріям 

17OJог-lг~о"а.'Ul1' ка залm.ично~,,' !Е:lис!шE:ri 125 
Внески opT~lIi8 ВЛ~ДИ АВТОlІо,,"оі Республіки Kpl'" та орrзніи 
"іСll<ШШ-О са"ОВРJlДУИ~",\JI у ':ПП)Т1!і фОlrди c~6'c"n. пі.1rIР"("Ш\!,[Ь~0; 

180409 д;".%lІocr1 540 5~0,0 

250404 !кщів"дц'П<l1 2117,0 

Cily~;ГJ'l \' tI11~ШIІ !І;п~іі Б 1011:1 ІСІ,"ІІТ 'Ііс""ої ІЩШ 955,37897 507,~57Зl 73,672О7 955,37/197 

,0101]6 О ral", ~Iic!,[c~oтo С~"ОЗ :t\'Иn!l1U( ~99,5 320,3 48.1 0.0 ~99,5 

0<J0802 ]кшіпрр n"исоцімыlтоза''IІcn'.'Іітсйй 0.0 
]НШ;ВИД1!11'" 1110,21897 123,85732 25,57207 0.0 180,) 

091214 Il1ші\=а,IОВИтазnю:l.!\" 91,6 6).3 0.0 91,6 

Н пt't'I;Л"\'Ш,n!(I(IJСМН'I1) 9650,2 6177,2 10/163 985,3 ..\92,9 141736,5 
0]41\]6 О rа'Щ'ЙСllсвотосамов ,1\'вашU! 210,2 151 0,0 210,2 

110103 O:>L~" "оні;' \,\-JИ'lЮ КОЛСk"rнвИ і Пllса"б,~1 та ШШІ \!ІОстсцью зnюадн та '" 0.0 290,0 

Бібліотек!! 10н.60 649,3 119.70 11,11 IОН,6 

М\:lсі;3'Іl:ТавlU1 325 lR4,7 5ПJ 0,11 32541 
!lП2114 П~lаЩI І б,· ІІНЮІ ~\'Л~Т\ " к.1''\ін та ІІІЩ; зак.~".l" !(Л,'\іного ТІІІІ' 1739,~ 1070.5 284.2 ~62,0 5(1.4 .0 \(11 2201,..\ 

])0205 IІІко.~и=,'",оrов>г.<ОВЦІІИJIді",Й 5738,6 392~.2 3&4,6 62..\,3 4425 11.1 6З(,2,9 

1]0502 1"шіК\',11.Т\ IIO-освіти;)аI(.1іlДllтаз",<одк 3(Ц,..\ 193.5 0.0 30Ц 

УІІ IШJ..1іШІІІ Жlrтml"О-"О"ПЦl,I~IШI" 'О~lr'l1ЩIСl 1111 119Н,3 :;6),7 1906 39702,6 28192,8 0.0 259,8 11509,8 101113,..\ 0,11 516Н9 

010116 О ",н""іс"свогос",шв ЯД'lІ"Юtя 850,..\ %3.7 5().6 0.0 850,~ 

1001()2 Капіта.тьш,Й "ОlrrжипОвагО І ,о,и" місцевих о r,шіе ма.1И 26Н,7 2614,7 2(,!~,7 26І..\,7 

Ка"ТrnлЬ1IИЙ р<шо.rr ~"rr)IOBOГO фОIl;!,) 06'с;щань епівал~с"нків 

!01Н06 Q"nm;жвп ,кm;6,'ДИ"'сів ]]6,6 116,6 116,6 116,6 

БlI~ГО''C'rnіЙ"іl:Т,еіЛ,сс..1НЩ 11061,1 О." 111161,1 
llОr:lШ~I!ltя ~aOQpГOBДIiOO71] Р']І!ІЩ] в ,."риф"" к" 1':11.108> е"сргн(), що 
в"раб.~"даCJI, Ч'''ltСn''р1)'ВЩ'ІЗСЯr.( nостачалаCJIllаССЛСI",,,, я~а 

ВJ\КИl(.l"в]в·ижу~"сиі;uювід!,іс'ІЮф"J."'ИЧ'Ю;В"РТocr11':""ОВОЇ 

с"срг,ітаI'ИФ~", що 13111СР.JA<УS:U'ИСJ( або ПОГО""'')'Валнс~ 

ві;ЩОВlДІІк),иоргака"ИДСРЖ"ВК"ЇВJI"ДИЧКОРr:lllа.,,, "iCIIcB"ro 
23S~9,60 13559.6 23559,60 

к"rtі=тыtвкл;\дсltlu! ]50,41 ]50,0 150,0 ВОЩ 
В"-l ' ,шщювс:tС1lIU(!ЮбіТ1Іов'"з",,,,,,;з6У.:>.IВ!Н'ЦТІІОМ, 

3071,J 27444 J 34J 326А 17()70) 1 ~Oll ''КUiсю, ~IOHroM та' HMaHНJI" авцшобі.1ы1хx :1.0 ІГ 
В1ІССIШ орrашв .шади ABТOIIO~IHoi РCl::I1~б..,,,ш Кр"м та Oprn1llB 
"ісцсвото С""ОРР'Щ'lІаllН~ у l:Тat)ТlII фоt-lJ.и c~'\i'(J.';B пщnр"є."",щько, 

ISiГ4(~ д;,L'ЬHocт1 
-

71Д] 7132.1 7132.1 7132,] 

24()601 0'<0 'щта а!,[іаНIl~ЬfIСВИКО IІС'Т11ИIU(П" 0,'111<1.'< ,сів 1]2]Щ- З21Щ --І-
Ц~1ьo"i t[юнди, )"rBopcHi ВеРХОВІ!ОЮ Р;\Дою Аатоно"ноі Рссnуб.,іки 

--І зоощ. -+ --І IШЩ 

KP'L'I, орrаl",,").JіС!'[СПnГОСПМОВряд)1ІаIlJtя. місцсв"мн арга"амн 
24090() ИИJ.'ОlІnвчоівлади &69.8 1936,6 

250404 Інщі Bf-lil:ll'КII 3" 3(1,8 

15 у" 1Ио..,і",ш ~'Щ\'lш:н."uі шшс,шст1 ~10,1 ..\0,3 670,7 

~()10]16 IОрrд"и",сцсвогоса"ов JlJ.\'ва"ИJ1 661,7 4]0,2 40.3 б61,7 

lншіВ'L'UlТКИ 9.0 

tOJO]J6 

Ві.'L(;Л ",шіта!lыІгоo 6,'дїIІШЩТl'" Б І(llІа ІСІ."ОТ "ісІ."'" Ш2Щ З5..\,1 259,5 16273Ц ,ОО 162631,2 160027,2 ]52(1(10 

О r:lIШ міещшого ea~lnB ЯД''ВШШ1l 35.1,] 2595 100,0 НЮ 3&.8 ~5~.1 

~15()101 К"п,та.%ЩВІІ.1:ІДСКIU( 8027,2 8027.2 8027,2 

!квсспщіИllі" осюи 15200()О 152000,0 152(100.0 

ВlІда-ткн "а I1РОВСДСШtя робіт пов'лnкнх із б>'дtВlш'rrиом, 
17()703 , кок ,'~!,[ією, С"ОIПOМ та, ""~ННЯ" а"т",юбільннх _,о іг 2570,) 2570,3 2570,3 

Кри" о І1Ш:l.шміс!,[свогос:а>lОВ ЛД'lIаНН~I~IІС!,[СВЮ'ИО гa!l~"" 33,7 33,7 

УІІ 3IlJІ;IІIІЯ .';I:ТU/Ї"Д"О3'ШП T~ !І. ~;TCJ."'Y ІІІ 776,1 "" 2~,8 776,1 

0\0]16 О rа"""іецсвогоса\юи JlJ.\'JIalllU! 58~,5 404,8 24.8 0,0 58~,5 

25()404 IНW'ВИДІ!11<.І1 191,6 1916 

50 CIICII1!i~t:liJI 110 (I'Ш"О"СТ 1(110 та ДlШlіі'1\ ~,;CТ~ 3.57,8 263,1 0.0 160,0 РО,О 8,5 20,0 0.0 0,0 517,8 

010116 О raни"ісЦ<.>воroса.,ов ~Д'1I3Н1U1 357,8 263,1 "О 140 '.5 2() 517,8 

Уll"'I\J';IІIІRе"ШIU~';"" 925,8 598,11 ..\0,2 925,8 

,010116 О гaBIIMlcцeBoтoca"o~ ,'Ван,,!! 900,8 598,8 40,2 900,8 

lншіИІI.'V>ТЮI 25 25,0 

75 Ф;ШШСОUС"ІІlаll.l;1І1І1І 88~,6 59!,О 29,7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88~,6 

010116 О nШИМlецсвогосамо" НДVВ31111.ч 88..\,6 592.0 297 О 88~,6 

Фіllfl'lсuос\'",аШ';'!ІІЯ 130 О 200 З30 

250102 ВІ(иііІ ЮІІД 50,0 

С>'!іВ<;>ЩIJl "а)'ч",,,ашtя,,б'сmв сnілыlroкорист)1І3ш!я'шш 

лікві.дацію"сга11!ВflИХIl~с.1і.дкіи:>JIІ.'l>fIос-riоб'є~';sепілLНОТО 

250323 80,0 

1~~~~:II\~::i:C~~:::~=;:::::'~~'J;,~:~~::::;;:~:~U! 200 200 200~ 
РАЗОМ: 231372,3 83660,65732 16660,Н71 217037,3 3БНl,О 1118,3 ]310,7 1806]6,3 175222,5 152 569,~ Н8..\09,6 

МІСЬКИЙ голова 1.8 Сапожко 
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Код тнпової 

ві.:\О)IЧОЇ 

класифікації Назва головного РОЗПОРЯДJlШШ 

видатків коштів 

Код ТИМ'шсової 

класифікації 

видатків та 

креДИТУВallНЯ Найменування коду тимчасової 

місцевих класифікації видатків та 

бюджетів кредитування місцевих бюджетів 

.01 Б ІОва lська :\lіСЬЮ~_1!ала 

160101 Землеустрій 

ВИКОНКОМ Броварської міської 

.03 ради 

.010116 оргlни місцевого самоврядування 
УтрАмання центрів соціальних 

.091101 слу)б для сімї дітей та молоді 
ВlТе~ки органів місцевого 

180409 
самоврядування У ста1УГні фонди 

суб'єктів піДПРИЄМllИЦЬКОЇ 

діяльності 

130110 
фінансова підтримка спортивних 

ст!оруд 

Управління освіТІ! Броварської 

10 міської раДl1 

.070101 Дошкільні заклади освіти 

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа 

дитячий садок, іtпеРIJaТ при школі) . 

Перелік об'Єlпів, ВllдаТКlllfа які будуть ПРОВОДИТJlСЯ 

за JaXVIIOl>: коштів бюджеlyjІОЗВlІткr_у}012 оці 

Загальний обсяг 

фінансування 

будівшщтва 

Назва об'єктів відповіЛІЮ до проекrно-коwторисної 

документації 

3 

0,0 

Капітальні ввлатки 

Капітальні видатки 

Поповнення ста1)"ГНОго фонду комуIшJlы�огоo 

підприємства Броварської міської радИі«ОЗдоров<!Оw 
реабілітаційний центр}) 

Поповнення статуrпого ФОНДУ комунального 
пілприємства Броварської міської ради ll 
«Броварнбудіllвест» 

Капітальні видатки 

0,0 
КапіталЬІІі видатки 

. 070201 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

КапіТШ1ьні видатки 

колегіуми 

070806 Інші заклади освіти Капітальні видатки 

15 
Управліюш праці та соціалыІгоо 

захисту БРОШIРСЬКОЇ міської pnIlII 

Внески органів місцевого 

180409 
са).lоврядуванвя у ста1)"Гllі ФОIlДИ Поповнення ста1)'ТНОГО фонду комунального 

суб'єктів підприємницької підприсмства Броварської міської ради «Аптека 

діяльності матері і дитини}) 

УПlшліllllЯ ЖІТТЛОВО-
4715,9 

40 ко:нуllалыlгоo господарства 

Будівництво мереж водопроводу по ВУЛ. 

Старотроїцька, Р'люксембург, Чернишевського, 

150101 Капітальні вкладення ПаПШ-lіна. Таращанській в м. Бровари 2101,2 

100102 
Капітапьний ремонт ЖИТ.l0ВОГО 

ООН,!!)' місцевих органів влади 2614,7 
Капітальний ремонт ліфтів 1289,8 
Капітальний реМОIІТ м'яких покрівель житлових 

будинків 1024,9 
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж 

житлових будинків 300,0 

Капітальний peM011Т житлового Програма підтримки житлово-будівельних 

фонду об'єднань співвласників кооперативів та об'єднань співвласників 

100106 багатоквартирних будинків багатоквартирних будинків на 2011 w2012 рохи 

внески органів місцевого 

самоврядування у статутні фонди 

суб'єктів підпрнємницьхої 

180409 діяльності 

Поповнення ста1)"Гного фонду "Служба замовника" 

Поповнення ста1)"ГНОГО фонду КП 

"Броваритепловодоеllергія" 

Поповнення ста1)"Гного фонду спеціалізованого 

комунального піДПРИЄ)IСТва "Броварська ритуальна 

служба" 

Відділ юlніталы�огоo будіВlІllцтва 

47 Броварської :ніської раДІ! 96692,4 

150101 Капітальні вклаДСlІlІЯ 96692,4 

Відсоток 

завершеності 

будіВІІицтва 

на початок 

бюджетного 

року 

5 

0,0 

0,0 

0,4 

0.8 

0.0 

38,6 
38,6 

Додаток І 

до рішеllllЯ міської paдll 

від ]3.09.20]2 Х!732-23-06 

Всього 

Вlrдаткіп на 
Всього 

видатків на 
ПОТОЧНИЙ рік 

завершення 

будівництва 

об'єкта на 

майбутні роки 

6 
95,0 

95.0 

0,0 676,8 

156,4 

48,0 

272,4 

162,4 

1 10,0 

200,0 

0,0 3670,1 
2937,6 

650.6 
81,9 

540,0 

540.0 

3007,5 10013,4 

392,8 150,0 

2614.7 2614,7 
1289,8 1289,8 

1024.9 1024,9 

300,0 300.0 

116.6 

7132,! 

4241,10 

2750,1 

140.9 

59348,9 160027,2 
59348,9 8027,2 



ПРОСЮУВ<ШІ!Я, коригування робо'IОГО проекту та 

реКОІІструкція плаВ8ЛЬіЮГО басейну «Купавю) по 23371,2 79,1 4889,0 1000,0 
вул. ШеВ'!снка. 10 в :\f.Бровари 
Просr • .'ТУВil[[НЯ та реконструкція плава.1ы�гоo 

310,0 69,0 96,0 80,5 
басейну "Лідер" в ~1. Бровари 

Проектування, коригування робочого проекту та 

реконструкція магістралы1оіi вулиuі 

загальноміСЕ>КОГО значеНJJЯ (вул. КИlвська) в :\1. 59]82,4 25,0 44383,5 4775,0 
Бровари (І етап: від об'їзної дороги до району 

Розвилка) 8.111.'1.: 

І 
- проектні роботи (коригування робо'юго 
проекту "Реконструкція ;\Iil['істральної вулиці 

загаЛЬІюміського зна'lеня (вул. КИЇВСЕ>ка) в З06,3 19,1 247,7 247,7 
м. Бровари СІ етап: від об'іЗll0і ЛОрОl'l1 до району 

Розвилка)" 

Проектування та реконструкція дитячоі школи 

мистецтв по вул. Незалежності,]2-б з благоустроєм 
377,3 83,3 63,0 48,0 

прилеглої території та шатровим дахом В м. 

Бровари 

Проектування та реконструкція господар'lО-
5906,0 14,0 5077,4 1]3,7 

питного водопроводу по вул. Київська в м. Бровари 

Проектування та будівництво РП-l ОКв 

(розподільчого пушпу ]ОКв) по вул, ЧуБИIIСЬКОГО 
2450,0 2450,0 2000,0 

для електропостачання ІУ житлового району в м. 

Бровари 

Ilроектування, коригування робо'lОГО проекту та 

реконструкція магістралЬНОI вулиuі районного 5095,5 53,1 2390,0 10,0 

ЗllaчеНIІЯ в м. Бровари (вул. Возз'єднаНIІЯ) 

150122 lнвеСТlщійні ПiJое .... 1І 0,0 0,0 0,0 152000,0 

СуБВСlщія з державного бюджЄ1)' міському 

бюджету міста Бровари ІІа будівництво 141000,0 
тролеибусноі лшії Бровари - Київ 

І 

і Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на Здійснеl1няlзаходіВ щодо соuіалыl-- 11000,0 
економічного розвитку Оfре),1ИХ територій 

75 
фінаllсове управліННl1 

200,0 
Б JOварської міської НІЮІ 

«Субвенuія J місцевого бlOджету 11 

250344 
державному бюджету ШІ 

Розвиток матеріально-технічної бази ОДПІ 200,0 
ВІІКОІШІІШІ IІІJOгра~1 соuіалыІ--

І 
економічного КУЛJ.ТУРПОГО 

РОЗВІІТКУ регіоніВ)} 

РАЗОМ 101408,3 39,0 62356,3 175222,5 

Міський голова І.В.Сапожко 



КФК КВК 

.03 

~ 

.091209 

120100 

120201 

.091102 

160101 

Додаток 8 
до рішення місЬКОЇ ради 

від 01.11.2012 К, 

Перелік державних та регіональних програм по місту Бровари на 2012 рік 
назва головного розпорядника 

коштів Загальний фОНД Спеціальний фОНД 

IШЙМСІІУВaJlНЯ програми сума найменування програми 

ВИКОНКОМ місЬКОЇ ради 1780,132 
Програма відзначення державних та 

ІlIші видатки 
професійних СВЯТ) ювілейних дат, 

заохочення за заслуги перед громадою 

м.Бровари 27,132 
Програма забезпечення Броварської 

організації ветеранів війни і праці та 

Збройних сил 50 
Програма діяльності Броварської 

Фінансова підтримка громадCl,КИХ міськрайонно"і організації ВГО інвалідів 

організацій інвалідів і ветеранів "Союз Чорнобиль України" 20 

Програма забезпечення діяльності 
~~ ~- . 

Броварського відділення Спілки ветеранів 

війни в Афганістані на 2011-2014 роки 20 
І lрограма діялиюсті та фінансової 

підтримки Броварської редакції 

міськрайонного радіомовлення 228 

Програма діяльності, фінансової підтримки 

Телебачення і радіомовлеНІІЯ та інформування громадськості щодо 

діяльності органів місцевого 

самоврядування через Комунальне 

підприємство Броварської міської ради 

ItТелестудія"Наше місто" 800 

Періодичні видання (газети та 
Програма діяльності та фінансової 

журнали) 
підтримки редакції газети "Броварська 

панорама" 550 

Програми і заходи центрів 
Міська комплексна програма запобігання 

соціальних служб для сім'ї, дітей 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей з 

та молоді 
дітьми "Назустріч дітям" на 2010-2017 роки 82 
Програма підтримки та розвитку молоді 

"МОЛОДІ> Броварів" на 2011-2015 роки 3 
Програма використання та охорони 

Землеустрій земель в місті Бровари на 2006-2015 
роки 

разом 

сума 

999 2779,1 

27,132 

50 

20 

20 

228 

800 

550 

82 

3 

999 999 



10 У правління освіти 397 О 3588,2 3985,2 

МіСІ>ка програма дошкілr>ної освіти на 2011 

.070101 ДошкіШ)IІі заклади освіти 2014 РОКИ 148 2937,6 3085,6 

3аГШН>І100світні ШКОЛИ (13 1'.Ч. 

школа-дитячий садок, інтернат 

при школі). спеціалізовані ШКОЛИ, 
----

.070201 ліцеї, гімназії, КолсгіуМи---- мі"CБIaГПpUГра:ма "О6дароваІІість tl 99 99 

Загальноосвітні школи (В Т.Ч. 

школа-дитячий садок, інтернат 

при школі), спсціапізовані школи, 

.070201 ліцеї, гімназії, колегіуми Загал""а середня освіта" на 2011-2014 роки 150 650,6 800,6 

11 Відділ У справах сім 'і' та молоді 330 О О 330,0 

соціалыlі програми і заходи 
Міська комплексна програма запобігання 

.091107 дсржаrших органів у справах сім'ї 5 5 

СоціалЬІІі програми і заходи 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей з 

державних органів у справах 
діТf,МИ "Назустріч дітям'! ІІа 2010-2017 роки 

.091103 молоді 72 72 

Всього по програмі 77 77 

Заходи по реалізації регіОlIальних 
Міська програма відпочинку та 

програм відпочинку та 
оздоровлення дітей на період 2008-2012 

.091108 оздоровлення дітей 
років 

200 200 

Соціальні програми і заходи 
M!~r~K~ програма підтримки та розвитку 

держаВIІИХ оргаІІів у-справах--

.091103 молоді 
"Молодь Броварів" на 2011-2015 роки 

53 53 

Відділ з фізичної КУЛЬТУРИ та 

ІЗ спорту 825 О 825,0 

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту в м.Бровари нп 2012-2016 роки 250 250 

Проведення навчалЬНО~ Програма розвитку масового СПОрlУ за 

треlIУВальних зборів і змагаш~ місцем проживання та у місцях масового 

відпочинку населення в м.Бровари на 2011-

130102 2015 рр. 20 20 

Проведення lIавчалыI~~ 

тренувальних зборів і змагань (які 

проводяться громадськими 

організаціями фізкультурно~ Програма розвитку чоловічого гандболу в 

130201 Сl10РТИВІІОЇ спрямовапості) м.Бровари па 2012-2016 роки 555 555 

Управління праці та соцзахисту 

15 населення 2183,3 О 2133,3 ----

.081002 Інші видатки на охорону здоров'я 10 10 

Інші ВИДатки Ііа соціальний захист 

.090412 ІІасеЛСНІІЯ 432 432 -------_._- -"-------- ._------



-

ljишшти грошової КОМlІеІІсанії 

фіЗИЧI1ИМ особам, які надаЮТІ, 

соціатIl,lІі послуги громадянам 

llОХИJЮГО піку, інвалідам, дітям-

llllшліrщм, хворим, які не здатні ДО 

самообслуговування і потреБУЮТl> 

~ СТОРОНІІЬОЇ ДОПОМОГИ 349,3 349,3 

II ільги, 111.0 надаються населенню 
Міська програма "З турботою про кожного1! 

(крім ветеранів ВВВ і праці, 

війської служби, органів 

ВlІутрішніх справ та громадян, які 

постраЖДlli1И внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на 

оплату ЖИТЛОВО-КОМУІІllilЬНИХ 

~ ІІОСЛУГ і природного газу 750 750 
Компенсаційні виплати на 

піш,говий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям 

~ громадян 355 355 
250404 IlІші видатки 287 287 

ВСЬОГО по програмі 2183,3 О 2183,3 
20 Служба у справах дітей 184 О 184,0 

Міська комплексна програма запобігання 

IІІші програми соціального дитячій бездоглядності, підтримки сімей з 

,090802 ЗЮШС1У неповнолітніх дітьми tlНазустріч дітям lІ на 2010-2017 роки 184 184 
24 Відділ КУЛЬТУРИ 290 О 290,0 

Філармовії,музичні колективи і 

ансамблі та інші мистецькі ІІрограма проведення культурно-

110103 заклади та заходи мистецьких заходів м. Бровари 290 290 
Управління житлово-

40 комунального господарства 11091,9 7803,90 18895,8 
100203 ьлагоустрій міста 11061,1 11061,1 

Капітальний ремонт житлового 

100102 фОНДУ місцевих органів влади 2614,7 2614,7 
150101 Капітальні вкладення Міська програма утримання та розвитку 150 150 

обсктів житлово-комунального 

Видатки ІІа проведення робіт господарства 

повІязаних із будівництвом, --

реКОlIтрукцією, ремонтом та -----
170703 угриманням автомобільних доріг 1864,1 1864,1 

--~~ -



~ 

Цільові фОНДИ, утворені органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

~ влади 1763,4 1763,4 

- -
МіСІ,ка ПРОІ'рама угримшшя та розвитку 

----
--

обєктів житJюво-комупалы�І'оo 

~ Інші видатки господарсгва 30,8 30,8 
Всього по програмі 11091,9 6392,2 17484,1 -

Охорона та раціОlIаЛІ>НС Програма охорони навколишнього 

240601 використання природних ресурсів природного середовища 1121,9 1121,9 

Програма підтримки ЖИТJlОВО-

Капіталf,ний РСМОІП ЖИТЛОВОГО будівельних кооперативів та об'єдrrшrь 

ФОНДУ об'єднань СIlіввлаСІІиків співвласників багатокваРТИРllИХ 
І 100106 багатокваРТИРIІИХ будинків БУДИlІків ІІа 2011-2012 роки 116,6 116,6 

Ціш,ові фОНДИ, утворені органами 

MiCI~eBOГO самоврядування і Програма по будівництву та 

місцевими органами ВИКОIlавчої реконструкції об'єктів соціального 

240900 влади призначення 173,2 173,2 
Відціл капітального . 

будівннцтва БроваРСЬІ<Оі' 

47 міської ради О 8060,9 8060,9 

--~- - --- -- -- - Програма по будівництву та -----

150101 КШlітальні вкладеНllЯ реконструкції інженеРІІИХ мереж 113,7 113,7 
Програма по будівництву та 

реконструкції оБІєктів соціального 

150101 КапітаЛf.ні вкладешlЯ призначення 1080,5 1080,5 
150101 Капітальні вкладення 4785,0 4785 

Цільові фОIlДИ, утворені органами Будівництво та реконструкція 

місцевого самоврядування і магістральних вулиць 

місцевими органами ВИКОlIавчої загальноміського призначення 

240900 влади 33,7 33,7 
Всього по програмі 4818,7 4818,7 

Міська програма по будівництву та 

реКОІІструкції загалЬІІОосвітніх та 

150101 Капітальні вкладення дошкільних закладів 48 48 
Міської програми по будівництву IV 

150101 Капітальні вкладення житлового райопу м. Бровари 2000 2000 
Управління містобудування та 

архітектури БроваРСЬІ<Оі' 

48 міської ради 191,6 191,6 
Програма розробки містобудівноі' 

250404 документації в м.БІ~овари ____ 191,6 _______ ~ __ 191,6 



Управління економіки J І 73 Броварсьн.':ої міської ради 25 О О 25 

ІІрограма залучення інвестицій та 

поліпшення інвестиційного кліма1)' в 

250344 м.Бровари на 2012-2014 роки 25 25 
Фінансове управління 

І 76 Броварської міської ради О О 200 200 
Субвснція з місцевого бюджету 

держаВІІОМУ бюджсту на 

виконання ПРOl'рам соціалыІ-- Програма про фінансування Центру 

еКОllOмічного та КУЛJ;ГУРІЮГО обслуговування платників податків м. 

250344 розвитку рсгіонів Бровари Київської області на 2012 рік 200 200 
Всього І 17297,932 20652,0 37949,932 

Міський голова І.В.Сапожко 
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