
Проект 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про бюджет міста на 2011 рік. 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про Державний 
бюджет України на 2011 рік», п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

1.Установити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2011 рік в сумі 
217 133,1 тис. грн. (додаток 1), у тому числі: 

1.1. доходи загального фонду бюджету міста у сумі 187 334,4 тис. грн.; 
1.2. доходи спеціального фонду бюджету - 29 798,7 тис. гри., в тому числі: 
1.2.1. бюджет розвитку 17 090,1 тис. грн. 

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста на 2011 рік в сумі 
217134,1 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3), 
в тому числі: 

2.1. видатки загального фонду бюджету міста у сумі 187 334,4 тис. грн.; 
2.2. видатки спеціального фонду бюджету міста у сумі 29 799,7 тис. грн. 

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджету міста у сумі 
300,0 тис.грн. 

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (згідно з додатком 4 до 
рішення) на 2011 рік: 

- субвенція районному бюджету на виконання власних повноважень, згідно 
з укладеною угодою, на підтримку редакції газети «Нове життя» у сумі 80,0 тис. 
грн. 

5. Установити обсяг повернення кредиту до бюджету міста у сумі 1,0 тис. грн. 
(додаток №5). 

6. Затвердити перелік об'єктів (додаток 6), фінансування яких буде здійснено 
за рахунок коштів бюджету розвитку. 

7. Затвердити розмір резервного фонду бюджету міста на 2011 рік у сумі 50,0 
тис. грн/ 
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8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету 
міста на 2011 рік за їх економічною структурою : 

8.1 оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); 
8.2. нарахування на заробітну плату (код 1120); 
8.3. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132); 
8.4. забезпечення продуктами харчування (код 1133); 
8.5. оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160); 
8.6. трансферти місцевим бюджетам (код 1320); 
8.7. трансферти населенню (код 1340). 

9. Затвердити у складі видатків бюджету міста кошти на реалізацію 
державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 32 169,4 тис. грн. 
(додаток 7). 

10. Якщо після прийняття рішення про бюджет міста, повноваження щодо 
виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне 
призначення, передаються у відповідності з чинним законодавством від одного 
головного розпорядника іншому, то дія бюджетного призначення не 
припиняється і може застосовуватися в межах, визначених цим рішенням, для 
виконання тих самих функцій чи надання тих самих послуг головним 
розпорядником коштів бюджету міста, якому ці повноваження передані. 

11. Тимчасові касові розриви місцевих бюджетів, пов'язані із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в обов'язковому порядку покриваються в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

12. Надати право міському голові у 2011 році: 
- в установленому порядку укладати договори з Головним управлінням 

Державного казначейства України в Київській області про отримання у 2011 році 
короткотермінових та середньострокових казначейських позичок; 

- здійснювати протягом року перерозподіл, затверджених обсягів субвенцій, 
виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог 
населенню та у разі здійснення Кабінетом Міністрів України протягом року 
перерозподілу їх обсягу між видами чи додаткового виділення, з послідуючим 
поданням для затвердження на сесії міської ради. 

13.Установити, що фінансове управління Броварської міської ради має право 
брати зобов'язання від імені виконавчого комітету Броварської міської ради на 
отримання короткотермінових та середньострокових безвідсоткових позичок в 
Головному управлінні Державного казначейства України в Київській області для 
покриття тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання 
загального фонду бюджету міста. 
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14.Дозволити фінансовому управлінню Броварської міської ради протягом 
бюджетного періоду, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням 
головного розпорядника коштів бюджету міста, здійснювати перерозподіл 
видатків в межах одного коду функціональної класифікації за економічною 
класифікацією. 

Перерозподіл бюджетних призначень за функціональною класифікацією 
видатків здійснюється за рішенням міської ради. 

15. Дозволити фінансовому управлінню Броварської міської ради з метою 
ефективного використання фінансових ресурсів, подовжувати діючі на 1 січня 
2011 року угоди та заключати угоди з установами банків про розміщення на 
депозитах тимчасово вільних коштів місцевого бюджету відповідно до порядку 
розміщення тимчасово-вільних коштів на депозитних рахунках в установах 
банків, визначеного Кабінетом Міністрів України. 

16. Надати право виконавчому комітету здійснювати розподіл коштів : 
- на надання матеріальної допомоги громадянам міста; 
- резервного фонду бюджету міста. 

17. Фінансування програм соціально-економічного розвитку здійснювати в 
межах бюджетних призначень на 2011 рік. 

18. Головним розпорядникам коштів, виділені бюджетні кошти на поповнення 
статутних фондів та дотації підприємств комунальної власності на різницю в 
цінах на послуги, надані населенню, перераховувати на розрахункові рахунки 
підприємств, відкриті в установах банків. 

19. Бюджетним установам, у двотижневий термін після затвердження 
бюджету міста, забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і 
видатків, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету 
міста і подати їх до фінансового управління Броварської міської ради та 
Броварського управління державного казначейства. 

20. Передбачити в кошторисах бюджетних установ у повному обсязі 
асигнування на заробітну плату працівникам бюджетних установ, відповідно до 
встановлених законодавством умов оплати праці. 

21. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів (далі - розпорядникам 
бюджетних коштів) забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у 
межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 
обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до 
встановлених асигнувань. 

Розпорядникам бюджетних коштів, при виконанні бюджету, забезпечити, у 
повному обсязі, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 
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водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 
споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої 
заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг. 

22. Розпорядникам бюджетних коштів не приймати власні рішення щодо 
збільшення мережі закладів та чисельності працівників бюджетних установ, що 
склалася на 1 січня 2011 року. 

23. Головні розпорядники бюджетних коштів мають право брати 
зобов'язання на здійснення видатків за рахунок коштів бюджету міста тільки в 
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами на 2011 рік, 
враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років. 

Зобов'язання, взяті головними розпорядниками бюджетних коштів без 
відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і 
не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є 
бюджетним правопорушенням. 

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а 
також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних 
коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні 
зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з 
функціонуванням бюджетних установ(крім захищених видатків) до погашення 
такої заборгованості. 

24. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність 
працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи 
видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, 
лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у 
кошторисах або планах використання бюджетних коштів. 

25. Встановити, що якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ 
перевищують відповідні витрати, встановлені додатками 2,3 цього рішення, 
розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу 
на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, 
комунальних послуг та енергоносіїв. 

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів 
спрямовує: 

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

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, 
але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною 
бюджетною програмою (функцією). 

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів 
взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення 
видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету. 
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Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом 
бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального 
фонду бюджету. 

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

27. Господарські організації, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Бровари проводять відрахування частини 
прибутку(доходу) до бюджету міста, згідно чинного законодавства. 

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

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

30. Це рішення набуває чинності з дати його прийняття . 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
« » грудня 2010 року 
№ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО БЮДЖЕТУ М.БРОВАРИ НА 2011 РІК 

ДОХОДИ Б Ю Д Ж Е Т У 
На 2011 рік прогнозний обсяг доходів по місту Бровари по загальному 

фонду (без трансфертів) планується одержати в сумі 113877,0 тис.грн. (на рівні 
показників, доведених Міністерством фінансів України на 2011 рік), по 
спеціальному фонду (без трансфертів) - 29798,7 тис.грн. 

Трансферти загального фонду складуть по м. Бровари - 73457,4 тис. грн., з 
них дотація вирівнювання - 7472,1 тис.грн. 

Всього загальний фонд по м.Бровари запланований в сумі 187334,4 тис. грн., 
спеціальний фонд - 29798,7 тис. грн. 

В 2011 році планується отримати по податку з доходів фізичних осіб 
81798,9 тис.грн., що приблизно на 2000,0 тис.грн. більше ніж очікуванні 
надходження 2010 року, 

В 2011 році вводиться в дію новий Бюджетний та Податковий кодекси 
України. 

Згідно Податкового кодексу України в 2011 році торговий патент 
переходить до складу місцевих податків і зборів і по ньому планується одержати 
820,0 тис.грн., що на 20,0 тис.грн. більше ніж очікуванні надходження 2010 
року. 

По доходах, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів, 
планується у 2011 році одержати 31183,1 тис грн. Одним із основних показників 
цього кошика є податок на землю. По ньому планується одержати 29115,0 
тис.грн. що майже на 6 000,0 тис.грн. більше ніж очікуванні надходження 2010 
року. Таке збільшення пояснюється тим, що згідно нового Бюджетного кодексу 
України до бюджетів міст в 2011 році буде надходити 100 % податку на землю. В 
той час як в 2010 році до бюджету міста надходило лише 75 % податку на землю. 

В 2011 році планується отримати надходжень до бюджету розвитку 17090,1 
тис.грн. з них за даними земельного відділу планується продати в 2011 році 
земель несільсьгосподарського призначення на суму 9490,8 тис.грн. при 
очікуваному виконанні за 2010 рік - 5700,0 тис.грн. На 2011 рік, по відчудженню 
майна, що знаходиться у комунальній власності, планується отримати 
надходжень в сумі 100,0 тис.грн., тоді як за 2010 рік фактично одержали по 
цьому податку 168,9 тис.грн. Зменшення надходжень по даному податку 
пояснюється зменшенням кількості об»єктів продажу. Також на 2011 рік до 
бюджету розвитку згідно нового Бюджетного кодексу України буде надходити 
єдиний податок, який планується на 2011 рік в сумі 7499,3 тис.грн.. Надходження 
по єдиному податку у 2010 році очікуються в сумі 7800,0 тис.грн Зменшення 
планових надходжень по єдиному податку на 2011 рік пояснюється можливим 
скороченням в 2011 році переліку видів підприємницької діяльності для 
суб»єктів підприємницької діяльності, що зможуть працювати на єдиному 
податку. 

У відповідності з новим Бюджетним та Податковим кодексом України 
виключено з переліку податків, які надходять до місцевого бюджету, податок на 
промисел, комунальний, ринковий збір та адміністративні штрафи у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху, що зменшить доходну базу 2011 року 
більше ніж на 4 мільйони гривень. 
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В И Д А Т К И Б Ю Д Ж Е Т У 
Видатки бюджету міста обраховані виходячи з діючої на 01.01.2011 р. 

мережі бюджетних установ, чинного законодавства та наявних доходних 
джерел. 

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені 
виходячи з: 

- запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати виходячи з 
розміру мінімальної заробітної плати грудня 2010 року та прогнозного 
індексу споживчих цін на 2011 рік, а саме: з 1 січня - 941 гривня, з 1 квітня 
- 960 гривень, з 1 жовтня - 985 гривень, з 1 грудня - 1004 гривні на місяць; 

- підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду 
ЄТС та встановлення його з 1 січня у розмірі 613 гривень, з 1 квітня - 625 
гривень, з 1 жовтня - 641 гривня, з 1 грудня - 654 гривні; 

- встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за 
мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; 

- індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про 
індексацію грошових доходів населення». 

Видатки на 2011 рік визначені в сумі 217134,1 тис. грн., в тому числі 
загальний фонд - 187 334,4 тис. грн., спеціальний фонд - 29 799,7 тис. грн. 

В сумі видатків трансферти з Державного та районного бюджетів становлять 
73 457,4 тис. грн..: 

- дотація вирівнювання з державного бюджету - 7 472,1 тис.грн.; 
- дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості 
місцевих бюджетів - 77,3 тис.грн. 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового 
сміття та рідких нечистот - 16 464,2 тис. грн., 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу - 2,0 тис. грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг та компенсацію 
за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 2 128,1 тис. грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства 
та дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям - 47 069,2 тис. 
грн.; 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять 
за дитиною» - 194,5 тис.грн.; 
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- субвенція з районного бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування та чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування - 50,0 тис.грн. 
В видатках зведеного бюджету міста на 2011 рік передбачаються кошти на 

утримання бюджетних установ та на реалізацію місцевих програм соціального і 
культурного розвитку міста, соціального захисту населення, соціально-
економічного розвитку та інших програм. 

Видатки загального фонду зведеного бюджету міста на 2011 рік 
визначені в сумі 187 334,4 тис.грн. і характеризуються такими показниками: 

Бюджет на Питома вага в 
Розділ КФК 2011 рік 

(тис. грн.) 
загальному 

обсязі 
видатків % 

1 2 3 
Органи місцевого самоврядування 13 801,0 7,4 
Освіта 78 276,6 41,8 
Інші видатки на охорону здоров'я 40,0 0,02 
Соціальний захист та соціальне забезпечення 70438,1 37,6 
Житлово-комунальне господарство 10 080,4 5,4 
Культура 6 933,4 3,7 
Засоби масової інформації 1 362,0 0,7 
Фізична культура і спорт 4 077,4 2,2 
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика 

1 606,7 0,9 

Інші видатки 588,8 0,3 
Субвенція на утримання об'єктів спільного 80,0 0,04 
користування 
Резервний фонд 50,0 0,03 
Всього 187 334,4 100,0 

ВИДАТКИ НА УТРИМАННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ 
Загальний обсяг видатків на утримання органів місцевого самоврядування 

на 2011 рік складає 13 801,0 тис.грн. Із загального обсягу : 12 446,4 тис.грн.-
кошти на заробітну плату з урахуванням збереження співвідношень в оплаті 
праці працівників бюджетної сфери, 554,0 тис.грн. - на оплату енергоносіїв. 
Структура органів управління складається з 14 відділів та управлінь, а саме: 

Виконавчий комітет Броварської міської ради 
Управління праці та соціального захисту населення 
Управління комунальної власності 
Фінансове управління 
Управління житлово-комунального господарства 
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Управління економіки 
Управління освіти 
Спецвідділ по контролю за станом благоустрою та зовнішнього дизайну міста 
Служба у справах дітей 
Відділ у справах сім'ї та молоді 
Управління містобудування та архітектури 
Відділ культури 
Від діл з фізкультури та спорту 
Відділ капітального будівництва 

ВИДАТКИ НА ОСВІТУ 
На утримання установ і закладів освіти в бюджеті міста передбачається 

78 276,6 тис. грн., у тому числі фонд оплати праці з нарахуваннями 61 098,0 
тис.грн.; витрати на оплату за енергоносіїв 8 984,9 тис. грн., харчування дітей в 
дитячих дошкільних закладах та учнів в загальноосвітніх школах передбачається 
6 000,0 тис. грн. 

Розрахунок видатків на освіту на 2011 рік здійснено виходячи з фінансових 
нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного 
учня загальноосвітнього, позашкільного, навчального закладу, приведених 
контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує 
планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх 
навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному 
бюджетному періодові, учнів позашкільних навчальних закладів станом на 1 
січня року, що передує планованому бюджетному періодові. 

При розрахунку фонду заробітної плати працівників бюджетної сфери 
передбачена індексація заробітної плати з урахуванням прогнозного індексу 
інфляції на 2011 рік, враховані видатки для встановлення працівникам, розмір 
посадових окладів яких буде менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, 
посадових окладів на рівні мінімальної заробітної плати. 

На видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким у 2011 році виповниться 18 років, враховані 
кошти у обсязі 22,0 тис.грн. 

За рахунок цих коштів буде утримуватися 8 загальноосвітніх шкіл, 
гімназія ім. С.І.Олійника, навчально-виховний комплекс, 16 дитячих 
дошкільних закладів, 4 заклади позашкільної роботи з дітьми , навчально-
виховне об'єднання, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, 
господарська група, здійснюватимуться виплати на утримання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу 
та прийомних сім'ях. 
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ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Сума видатків загального фонду бюджету міста на соціальний захист та 
соціальне забезпечення становить 70 438,1 тис.грн. або 37,6 відсотка від 
загального обсягу видатків. 

До вказаних видатків включені видатки на утримання соціально-
реабілітаційного центру (дитяче містечко) «Любисток», міського центру 
соціальних служб для сімї, дітей та молоді, центру опіки дитини, центру 
соціальної реабілітації дітей - інвалідів, міського територіального центру 
соціального обслуговування, здійснюватиметься фінансування програм та 
заходів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділу у справах 
сім'ї та молоді, та служби у справах дітей буде надана підтримка ветеранським 
організаціям, здійснюватимуться заходи програми «З турботою про кожного». 

Обсяг видатків на утримання міського територіального центру соціального 
обслуговування обраховується виходячи із кількості одиноких непрацездатних 
громадян та інвалідів, які потребують різних видів допомоги перемноженої на 
фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного громадянина. 

До загального обсягу видатків включено виплата грошової компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги - виходячи із кількості фізичних осіб, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям -
інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги. 

Кошти, передбачені на утримання міського центру соціальних служб для 
сімї, дітей та молоді будуть спрямовані на здійснення заходів у сфері 
соціального захисту та соціальної підтримки дітей, молоді та різних категорій 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 
сторонньої допомоги. 

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-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот, надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених 
законодавством пільг, виплату допомоги сім ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
Витрати на житлово-комунальне господарство визначені в загальній 

сумі 10 080,4 тис.грн., у тому числі: 
на благоустрій міста - 10 000,0 тис. грн. 
на дотацію житлово-комунальному господарству - 80,4 тис.грн 
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КУЛЬТУРА 
Загальна сума видатків загального фонду бюджету міста на фінансування 

установ культури передбачена в сумі 6 933,4 тис. грн. 
При визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на культуру і 

мистецтво застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на 
одного жителя. Це гарантує населенню споживання рівних мінімальних послуг, 
які надаються закладами культури. 

За рахунок даних видатків будуть утримуватись: міська та бібліотека для 
дітей, краєзнавчий музей, школа естетичного виховання дітей та музична 
школа, міський клуб, міський культурний центр «Прометей», централізована 
бухгалтерія та проводитимуться культурно-мистецькі заходи. 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Загальна сума видатків на фінансування програм підтримки засобів 

масової інформації становить 1 362,0 тис.ірн. за рахунок цих коштів буде надана 
фінансова підтримки Броварській редакції міськрайонного радіомовлення, 
комунальному підприємству Броварської міської ради «Телестудії «Наше місто» 
та редакції газети «Броварська панорама». 

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

здійснення спортивних змагань визначені в загальній сумі 4 077,4 тис. ірн. За 
рахунок цих коштів буде утримуватися 2 дитячо-юнацькі спортивні школи, 
спорткомплекс «Світлотехнік», плавальний басейн «Купава» та 
проводитимуться спортивні заходи. 

В складі видатків враховані кошти на оплату праці працівників галузі 
фізичної культури і спорту на основі Єдиної тарифної сітки виходячи з розміру І 
тарифного розряду, здійснення індексації заробітної плати з урахуванням 
прогнозного індексу інфляції на 2011 рік. 

ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО,ЗВ'ЯЗОК, 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКА 

За рахунок коштів загального фонду бюджету міста надаватимуться 
компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та залізничним 
транспортом окремим категоріям громадян за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету в сумі 1 265,7 тис.грн. та здійснюватимуться заходи міської 
програми «З турботою про кожного» в частині відшкодування витрат за 
безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення м. 
Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користування в 
сумі 341,0 тис.грн. 
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БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 
В спеціальному фонді бюджету міста на 2011 рік за рахунок коштів 

бюджету розвитку заплановані видатки на загальну суму 17 091,1 тис. грн. 

ІНШІ ВИДАТКИ 
По КФК 250404 «Інші видатки» передбачені кошти в сумі 588,8 тис. грн., в 

тому числі: 
- на виконання заходів програми «З турботою про кожного» -100, тис.грн.; 
- сплата членських внесків Асоціації міст України у сумі 47,2 тис.грн.; 
- оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з порядком надання 
кредитного рейтингу - 29,7 тис.грн.; 
- на програму відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари -158,9 тис.грн.; 
- на проведення процедури приватизації комунального майна 
територіальної громади м.Бровари - 53,0 тис.грн.; 
- на реалізацію заходів по проірамі «Обдарованість» -200,0 тис.грн.; 

СУБВЕНЦІЯ НА УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ СПІЛЬНОГО 
КОРИСТУВАННЯ 

По КФК 250323 «Субвенція на утримання об'єктів спільного користування» 
передбачені кошти в сумі 80,0 тис.грн. на фінансову підтримку газети «Нове 
життя». 

Начальник 
фінансового управління Н.О.Паламарчук 



Додаток 1 
до рішення міської ради 
від р. № 

Доходи бюджету м.Бровари на 2011 рік 
тис грн. 

Код Найменування доходів 
згідно із бюджетною 

класифікацією 

Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд Разом Код Найменування доходів 
згідно із бюджетною 

класифікацією 

Загальний 
фонд Разом у т.ч. 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 
100000 Податкові надходження 112400,00С ) 7781,90С І 7499,ЗОС ) 120181,900 

11000С 

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 82183,9 82183,9 

11010С Податок з доходів фізичних осіб 81798,9 81798,9 

110104 

Фіксований податок на доходи фізичних 
осіб від зайняття підприємницькою 
діяльністю 340 і 

110200 Податок на прибуток підприємств 45 45 

110202 

Податок на прибуток підприємств і 
організацій, що належать до комунальної 
власності 45 45 

120000 Податки на власність 250,6 250,6 

120200 
Податок з власників транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів 0 250,6 250,6 

130000 
Збори за спеціальне виконання 
природних ресурсів 29115 29115 

130500 Плата за землю 29115 29115 

140000 
Внутрішні податки на товари та 
послуги 75а 0 75,2 

140601 Податок на промисел 0 0 

140603 

Плата за державну реєстрацію суб'єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
громадян, асоціацій, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого 
самоврядування, статутів територіальних 
громад 75,0 75 

140609 Плата за державну реєстрацію, крім плати 
за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької діяльності 0,2 0,2 

140700 і 
Плата за торговий патент на деякі види 
підприємницької діяльності 0,0 0 0 

160000 1 Інші податки 1025,9 7531,3 7499,3 8557,2 
160100 1 Місцеві податки і збори 1025,7 32 1057,7 

< 

160400 і 
Фіксований сільськогосподарський 
юдаток 0,2 ол 
( 

160500 і 
Єдиний податок для субиєктів малого 
тідприємництва 0,0 7499,3 7499,3 7499,3 

200000 Неподаткві надходження 1467,000 6223,400 0,000 7690,400 
211100 І 

і 
Надходження коштів від відшкодування 
ітрат сільськогосподарського 



і лісогосподарського виробництва ( ) 0 

210103 

Частина чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до бюджету 7 7 

210500 

Надходження сум відсотків за 
користування тимчасово вільними 
бюджетними коштами місцевих бюджетів і 

491 і 490 

22000С 

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційного та побічного 
продажу 82С 1 820 

220900 Державне мито 820,С ) 820 

210811 Адміністративні штрафи та інші санкції 140,0 і 140 

210813 
Адміністративні штрафи у сфері 
забезпечення безпеки дорожнього руху 0 0 

210809 

Штрафні санкції за порушення 
законодавства про патентування, за 
порушення норм регулювання обігу 
готівки та про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у 
сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг 10 10 

240000 Інші неподаткові надходження 0 0 0 

240621 

„Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої 
діяльності"; 0 0 

241106 
Відсотки за користування позиками, які 
надавалися з місцевих бюджетів 

240603 Інші надходежння 0 

250000 Власні надходження бюджетних установ 6223,4 6223,4 

250100 
Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами 6223,4 6223,4 
1 

250202, 

Кошти, що отримуються бюджетними 
установами на виконання окремих 
доручень та інвестиційних проектів 

300000, Цоходи від операцій з капіталом 10 9590,8 9590,8 9600,8 

] і 

310102 1 

і 
) 
і 

Надходження коштів від реалізаціє 
безхазяйного майна, знахідок, спадкового 
лайна, майна, одержаного територіальною 
•ромадою в порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні цінності і 
рошові кошти, власники яких невідомі 

10 10 

і 
А 

3103001 

Надходження від відчуження майна, яке 
іалежить Автономній Республіці Крим та 
гайна, що знаходиться у комунальній 
шасності 100 100 100 



33000( 
Надходження від продажу землі і 

і нематеріальних активів 9490,$ * 9490,$ * 9490,8 

33010С 

Надходження від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення до розмежування земель 
державної та комунальної власності 9490,8 9490,8 1 9490,8 

500000 Цільові фонди 6202,Є 6202,6 

50080С 
ЗОїр за забруднення навколишнього 
природного середовища 28С 1 280 

501100 

Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади 5922,6 5922,6 
Разом доходів (без трансфертів) 113877,000 29798,700 17090,100 143675,700 

400000 
Офісійні трансферти (розшифровуються 
за видами трансфертів та бюджетів) 73457,400 0,000 0,000 73457,4 

410000 Від органів державного управління 0 0 

410100 Кошти, що надходять з інших бюджетів 
410200 Дотації 7549,4 7549,4 

410201 
Дотація вирівнювання з Державного 
бюджету 7472,1 

410206 Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на вирівнювання 
фінансової забезпеченості 

77,3 77,3 
410300 Субвенції, в тому числі. 65908,000 0,000 0,000 65908,000 

410303 

Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування та чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування 50 50 

410306 

"Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям"; 47069,2 47069,2 

і 
< 

І 
< 

і 
410308 і 

"Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг 
гепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
ІСЧИСТОТ"; 16464,2 0 16464,2 



410309 

«Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв'язку та інших передбачених 
законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого 
газу на побутові потреби, твердого та 
рідкого пічного побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян» 2128,1 2128,1 

410310 

"Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу"; 2 2 

410343 „Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 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 для 
здійснення заходів з виконання спільного 
із Світовим банком проекту 
„Вдосконалення системи соціальної 
допомоги"; 0 0 

410358 Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на утримання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках сімейного 
гипу та прийомних сім'ях 194,5 194,5 
Разом доходів 187334,400 29798,700 17090,100 217133,100 
] Всього доходів 187334,400 29798,700 17090,100 217133,100 

Міський голова І.В.Сапожко 



Додаток З 
до рішення міської роди 
ад № 

Розподіл видатків бюджету міста Бровари на 2011 рік 
11 головними розпорядниками коште» 

Код ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО 
ФОНДУ ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОІ ІДУ 

> м 
о 

Код 

Наїм головного розпорммика кошті» 

з ми* 

Всьаго 

3 И ИХ 

> м 
о 

Код 

Наїм головного розпорммика кошті» 

з ми* 

Всьаго — 

Бодает 

видатки за 
ракунов копта, 
а» перелаються 

а загального 
фОЦфДО 
бМЯМНу 

«лешяяьмого 
бонду) 

> м 
о 

Кш 
Всього: 

оплата лраш • юмунальких 
послуг 

Всьаго 
опиата 

комуналым 
хяосяуг 

— 

Бодает 

видатки за 
ракунов копта, 
а» перелаються 

а загального 
фОЦфДО 
бМЯМНу 

«лешяяьмого 
бонду) 

> м 
о 

і* 
«редмумн 

Всього: 

оплата лраш • юмунальких 
послуг 

Всьаго 
опиата 

комуналым 
хяосяуг 

— 

Бодает 

видатки за 
ракунов копта, 
а» перелаються 

а загального 
фОЦфДО 
бМЯМНу 

«лешяяьмого 
бонду) 

> м 
о 

ДОб 9037 44943 6724 13204 1047 142 100 0 103374 
ОЮІК 5247,4 33173 247.9 17 23 52644 
090412 нилмдолмиа соціальний захист иаселвоа $2 52̂ 0 

091102 Ірогдоми , захад* життпв социльних «дежб дла омі. длкй та модоаі 30 
5112 ІА 

зол 
09120» 
120100 

40 40.0 09120» 
120100 Тоябаченпа • імюмовлеипа 868 868,0 

10201 Перишти виданім (газети та жчжам) 494 4944 
10110 Фінансова ттямкааюотмяюее ежмкя 1307 663 400 іозол 1030 142 291.8 23Э7Л 

180409 пиотикмиицыюдияьносп 1000 100.0 100.0 М0А 

240900 1734 173.4 17340 
50404 Інші внааткк 2354 2354 
020 Управління осали 799134 45736.1 90955 4327.2 3531Л 286,0 160.9 795.7 480А ОД 84141Л 
И0ІІ6 Органи мкцеаого самовоадуаанна 608,6 447.8 60№ 
70101 Дошкільні заклади оеаян 232313 131503 3264.4 19134 1913.6 15.2 5.6 27144: 

070201 
Загальноосвітні школи (• г.ч ішеоая-дкгпііВ смок, шіериат яри 
школ>. спешаяаоваю школи. піяА. пниюй. «охтмя> 45261.0 26942.2 5091.1 М33.9 858 16.7 68.1 175.9 462945 

070401 Поаашашмо заклади оеяли. захопи о позашкільної воботм з дітьми 2937.1 1879.1 360.1 8054 695.6 254.1 70.6 ПО 3742.7 

070701 

Заклади пкладишюмно! осалк ШIV рівнш акрсяетащі (академії 

1613 1613 070701 1613 1613 
070(02 Методична ооботе. ним заходи V «Дам мооаної осагм 677^ 448.6 6774 
070804 12234 592.7 983 12254 
070805 З14.< 164.9 19.' 19.7 16.6 333.7 
070806 Інші заклали 2232/ 1517.6 171 22324 

070808 пжятина. ким ипиоюосться 18 нота 22 224 
30107 Утоммаюп та намдеьютрстаальна робота ДЮСШ 1023.1 592.8 III 1023.1 
30101 Капіталам якяаяеим* 4» 480 480 480д0 
30404 Інші аналізі 200 2004 

240900 
ЦІЛЬОВІ фоиди, УПОРЕШ органами місцевого самоврядування І 
мжиевими органами аиюнаачоі вяааи 744 44.6 29.1 744 

050 72602.3 3587-6 3*2.1 Мі 96Л 04 233 100/ 1004 ол 727983 
010116 Ооганн місцевого «ахоамвуваиня 2573. 1763.7 І06І « 2573Л 
070303 Дитячі б ю о т ( атч амевного ТИПУ, ПРИЙОМНІ амП 194: 1943 
081002 Інші видатки на ооюмму іаововя « 40.0 

090201 

УкраГни Про статус ветеранів «йнп, гарантії їх соціального захисту", 

(•Аівцім) та бвгькам померлих (загиблих) осіб, ж» мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною Дітям війни, особам, які мають особливі 
труда»! заслуги перся Батьківщиною адоеам (иівцім) та батькам 
померят (заіибянх) оеЛ, а» мають особлива трудові заслуги перед 
Батьківщиною адертаемнашкъких переслідувань та реабілпоаапим 
іромцінім, ЯР стали швааудами внаслідок рспреой, або с 

І { і 80943 



090204 
Іільги ветеранам військової служби та ветеранам органів 
нутрішніх справта їй на житлово-комунальні послуги. 1039.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1039.2 

090207 

Ьльпі громадянам, яю постраждали внаслідок Чорнобильської 
зтастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час 
итхунегва) дітей померлих громадян смерть яких повязаиаз 
Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні 
юеяугн 4343.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4343.2 

090209 

ніш пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
іорнобипьсмеоі катастрофи, дружинам (чоловікам) та 

ких лов язана з Чорнобильською катастрофою 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.0 
090214 Ішьги окремим категоріям громадян з послуг » язку 612.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612.4 
090302 Допомога у звязху з вагтпстю і пологами 503.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 503.6 
090303 допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 6139.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6139.2 
090304 28050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28050.0 

090305 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 3050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3050.0 
090306 Допомога на дітей одниохим матерям 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3150.0 
090307 Тимчасова державші допомога дгтям 415.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.2 
090308 Допомога при устиоалениі дитини 36.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.7 
090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім ям 160.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.5 

090405 
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату 

2681.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2681.1 

090406 
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 

090414 

Компенсація особам, які згідно із статтею 43 Гірничого закону 
України мають право на безоплатне отримання вугілля на 
побутові потреби, але проживають у будинках, шо мають 
центральне опалення 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 

0902J5 Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні ПОСЛУГИ 303.2 0 0 0 0 0 303.2 
090412 ІНШІ видатки на соціальний захист населення 521.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 о.< 0.0 0.0 521.5 
090802 Інші програми соціального захисту дітей 100.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї. дітей та молоді 742.8 511.9 24.5 0 0 0 0 0 0 0 742.8 

091102 
Програми і заходи центрів соціальних служб для сімЧ, дітей та 
МОЛОДІ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.0 

091103 
Соціальні програми і заходи державних органів у справах 
МОЛОДІ 11 0 0 0 0 0 0 0 114.0 

091106 Інші видатки 978 486.2 126.4 0 0 0 0 978.0 

091107 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 

091108 оздоровлення дітей 200 О 0 0 0 0 0 200.0 
091204 'векторіальні центри і відділек сой. долом на дому 1891.2 1257.9 155.4 96 96 23.5 0 1987.2 

091207 

Пільги, шо надаються населенню (крім ветеранів ВВВ і праш, 
війської служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплету 
житлово-комунальних ПОСЛУГ І природного газу 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.0 

091209 
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів 4С 0 0 с 0 с 0 0 0 40.0 

091214 Інші установи та заклади 998.1 616 120.8 ( 0 0 Q 998.8 

091300 
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям 
інвалідам 55W с 1 ( с ( < 5564.0 

100000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 10080,4 0.1 5984 0,< > 0.С <м 0.С 0.4 м 0.« 10080,4 
100103 Дотація житлово-комунальному господарству 80.' 0.( 4 с ) 0.( 0.С 0.С о.< о.с о . с 80.4 
100203 Благоустрій міста 10000.4 о.< $980 ( > о.с о . с 0.С о.< о.с о.с > ІОООО.С 
110000 КУЛЬТУРА 1 МИСТЕЦТВО 6933,' 1 4519.S 563,2 957,4 1 866,< 427,2 62J 91.1 ®.< 0,1 > 7891.1 

U0103 
Філармонії, музичні колективи і 1н4аі№и та ікііл мМтіііькі 
заклади та заходи 114 > ( ( ) < < ( < U0.C 

110201 Бібліотеки 838.1 1 525 88.! < ) < ) ( ) ( 838.1 1 
110202 Музеї і виставки 251 9 148/ 4 ) < ) ( ) ( ) 1 259.< > 

110204 
Палаци»будинки культури, клуби та ІНШІ заклади клубного 
типу 1426.. & 884.: 22< 453.< S З62.< і 70.1 Г 5< 1 9! L 1880; 

110205 Школи естетичного виховання дітей 4042.' 9 2801.1 218.1 50. 50-% 356.4 І 9.: г 4 ) 4546/ 
110S02 Інші культурно- освітні заклади та заходи 256J 8 16< < < ) 4 ) < » 4 9 256.) \ 
120000 ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 136 г < < D < 0 і » 1 D 4 1362,4 і 
120100 Телебачення і радіомовлення 86 8 і 0 і 0 і 0 < ( 868.4 ) 
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 49 4 0 1 0 і 494.1 
130000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 4077, 4 2235, 6 705, 1030, 1030. 0 142, 0 291J 0 і 0. О, 5107, 
130102 Проведення иавчалмккгренувальиих зборів і змагань 196. 7 196. 



110202 Мга* і метемся 159 148.4 36 ОЛ 259Л 
110204 Пжлаїш і будити ЖУЛТИЖ. клуби т» ІНШІ МКЛ»ДИ клувмсхо тат» 14264 884J 220 4534 3616 70,7 53 91 18803 
110205 Шихта естетичного виховання дітей 40424 2801.6 218.8 504Л 504 3566 92 4546.9 
110502 Інші КУЛЬТУРНО» осипе иклмита заходи 2564 160 0.0 2564 
190 ВшвЬ і «омчиоі мгльтпм тт теїпу (*емг«) 1908.1 108*5 194 500 500 0 0 0 0 0 2400.1 
010116 1604 110.7 ОЛ 1604 
130102 Пооаслеиня твчаомю-тоснувааьюк збори • м п » 196.7 0Л 196.7 
<30107 Утвиміихя та каиіякжутиятумлки» говотьДЮСШ 990Л 679.3 53 ОЛ 9903 
130110 
1301ІЗ 

394,7 186 141 ОЛ 394.7 130110 
1301ІЗ иеитраяиомм бухгалтери 1634 П И ОЛ 1654 

240900 мкяевими «ргвтми виконавче! аяави 500Л 500 500.0 
190 Упмвлмив міетобуюванна та аркітектуом 447А 3034 204 0 0 0 0 О 0 0 4474 
010116 Омани місцевого самоамдувпіт 4474 303.4 20.4 ОЛ 4474 
191 І ш Ь тптяьмог» (пшимпм Броварської ммької май «ПА 295 0 М047.7 200 О, 43 10547.7 І05Ш 0 11450.1 
<щ>н< 402-4 295 200 43 . . 
150)01 

240900 

Кіпггаяьм иоаденн» _ _ _ _ _ 

3364 336.6 

_ '05Мі1 

3364 
221 9363 5*14 249 ОЛ ОЛ 0.0 ОЛ ОЛ ОЛ 0.0 9363 
010116 Овгаии місцевого самотягами» 8563 581.6 20.9 0 8563 

250323 

Субвенція иа утримання о?отв спільного користування чк 
пшяута етяьни» 

80 0 80Л 
230 Уповвяннв енономиси «61.7 5824 32.5 0 0 0 0 О 0 0 161.7 
0І0И6 Оолмимшквогосамояімдтмк 861.7 5814 323 0 861.7 
235 Омившим по <МІ»НІІЖ»ТІ дюайит міста 3464 158.7 ОД І50Л 140Л ОЛ 53 ІОН ОЛ ОЛ 4964 
010116 Органи місцевого самовмяування 3464 258.7 150 140 5; и 4964 
240 Управлмив комунальної власності « 3 ) 3 377.1 263 0 0 0 0 0 0 6333 
010116 Органи мкшаогосамоаоиуваииі 5 ( 0 3 377.1 263 0 5803 
250404 Інші видатки 53 0 53Л 
300 ВИДАТКИ НВ ВІДНЕСЕНІ ДО ОСНОВНИХ ГРУП 50 « « 0 « 0 0 0 0 50Л 
230102 50 б 50Л 

Р А З О М 187334.4 635014 171143 29 799,7 • 343.7 8553 10794 2І456Л 170914 217 134.1 

Міський голова 1В Сапожко 
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110202 МгеГівистяаки 259 148.4 36 04 2594 
110204 Пивши І булкюги ™Т»Т«Ж. КЛУБИ т» ІНШІ зіклаяи клубного ТИПУ 14264 8843 220 4534 3616 70.7 53 91 18803 
110205 Шлми естетичною виховання дітей 4042* 2801.6 218.8 5044 504 3566 9 2 45465 
110502 Інші культами». ОСВІТНІ мклааита т о ш 2564 160 04 2564 
190 Вілліл і «омчмої «ОГЛКТІПЖ та сіннл-у (всього) 1900.1 10883 194 500 500 0 0 0 0 0 2400.1 
010И6 1604 110.7 04 1604 
130102 Пооасденхя наїчадкно-ттхнуїадктес збсхиі і м а т а 196.7 04 г 196.7 
130107 Утримання та мавчаяьиотремувальна вобла ДЮСШ 9903 6793 53 04 9903 
«ЗОНО 
1301ІЗ 

394.7 186 141 04 394.7 «ЗОНО 
1301ІЗ Цситраяиоааиа бухгалтерія 1634 1123 04 1654 

240900 
Ціямміфмші, утворені оргашми мкиаогосаиофяфваиия» 
іпепеяюм «огвнами виконавчої аяави 5004 500 500.0 

190 4474 3034 204 0 0 0 0 0 0 0 4474 
010116 4474 303.4 20.4 04 4474 
191 Виші* каптяьмот» бпввюпта Броварської мммсої м ш 4024 295 0 1)047.7 200 0 43 10847.7 10511.1 0 і 11450.1 
010Н6 4024 295 2004 200 43 6014 
150101 (ялпааьм «спалення 10511.10 10511.1 10511.1 10511.1 

240900 3364 336.6 3364 
221 9363 5814 209 04 04 0.0 0.0 04 04 0.0 9363 
010116 0563 581.6 20.9 0 8563 

250323 «0 0 804 
230 Упраамит економиш вбі; 5814 315 0 0 0 0 0 0 0 861.7 
010116 Органи місцевого самовоятаюія 861/ 582.4 323 0 861.7 
23$ Омивша» по «яаготепию та дшайнт місі* 34& 158.7 04 1504 1404 04 55 104 04 04 4964 
010116 Органи місцевого самовояпгамня 346Д 258. 150 14 5; 4964 
240 6333 377.1 263 0 0 0 0 0 0 0 6333 
010116 5803 377.1 263 0 5803 
250404 Інші видатки 53 0 534 
300 ВИДАТКИ НЕ в іднесені ДО ОСНОВНИХ ГРУП 50 « « 50і 
250102 50 0 504 

РАЗОМ 1873344 635014 171143 29 799.7 8343.7 8553 10794 114564 17 091Д 217 134.1 

Міський голова ІВ Сапожко 



Додаток 4 
до рішення міської ради 
від № 

П о к а з н и к и м і ж б ю д ж е т н и х т р а н с ф е р т і в м і ж б ю д ж е т о м м і с т а Б р о в а р и 
т а і н ш и м и б ю д ж е т а м и на 2011 р і к 

найменування АТО 

міжбюджетні трансферти 

найменування АТО 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом 
Субвенції Броварському районному бюджету 80,0 80,0 

25032Э 
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи 
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування 80 80,0 

0,0 
всього 80,0 80,0 

Міський голова І.В.Сапожко 



Додаток 5 
до рішення міської ради 
від № 

Повернення кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету міста Бровари на 2011 рік 

надання кредитів повернення кредитів кредитування - всього 

спеціальний фонд спеціальний фонд спеціальний фонд 
Сод типової 
відомчої 

ласифікаці 
ї видатків 

Назва головного 
розпорядника коштів 

загальний 
фонд всього 

у т.ч. 
бюджет 
розвитку разом 

загальний 
фонд всього 

у т.ч. 
бюджет 
розвитку разом 

загальний 
фонд всього 

у т.ч. 
бюджет 
розвитку РАЗОМ 

Код 
тимчасової 
ласифікаці 
ї видатків 

та 
<редитуван 
ія місцевих 
бюджетів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 

видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів 

221 

Фінансове управління 
Броварської міської 

ради 1 1 1 1 1 1 

250904 
Повернення бюджетних 
позичок 1 1 1 , 1 1 

Всього 1 1 1 1 1 1 

Міський голова І.В.Сапожко 



•І! 2. 

Км тилової 

Ксіялапасов 

видагав та 
Фсплуваюи 

бюджети 

Назва головного розпорядника 

Л 

класифікації видалое та 
кредитування місцевих бюджет» 

Назва об'аспявшповинодолроектмо'коатриснс 
документам* 

Загальний обся 
фінансування 
будівництва 

и 

Відсоток 
завершеност 
будівництві 
на шматок 

бюджетного 
РОКУ 

Всього 
і видатків на 

будівництва 
і об'єктам 

майбутні рон 

Всього 
вндатюа на 
ооточвяй 

рис 

И 
1 2 3 4 5 6 7 

1»! Броварської мкысвТ ради 

благоустроєм прилеглої території та куяьтурко-

місць по вуя. Ґагарша, 18 в м Броварн 

208940 
1 

561 91770 2722 

будівництво кладовища по вуя Кутузова в м 
Броварн 

10590 9 58 8 4359,3 4042 

Проектування та реконстдавдя плавального 
басейну "Купава* по вуд. Шевченка, 10 в м. Бровар» , 23371,2 245 176464 534.7 

Проектування та реконструкція плавального 
басейну "Лика" в м Броварн 3100 690 960 80.5 

Проектування юригуввннв робочого проекту та 
реконструкція аудит районного значення (вуд 
Олімпійська) а м Броварн Київської облвсп 

40219 486 20674 18566 

Проектування та реконструкція 
внутрітньоквяртвльного проїзду (вуя. 
Маяокніаська) в м Броаари Київської обд-

13796 957 600 600 

Проектування, коригування робочого іфоекту тв 
|м нми ціуіщі магістральної вудиш 
загальномісько» зивченна (вуя. Київська) в м 
Броаари (Іеівл вад об'їзної дороги до району 
Розвилка)*/»» 

424608 278 306619 4680,0 

проектні робота (коригування робочого проекту 
"Реконструкція магістральної вудиш 

м Броварн (1 етап від о№моі вороги до району 
306.Э 19.1 247.7 247,7 

мистецтв по вуд. Ііезавежноеті, 12-6 з благоустроєм 
Броаари шатровим 

3773 83 3 630 48 0 

питного водопровод по вуд. Київська в м Броварн 3906 0 14 0 50774 1137 

Проектування та реконструкція приміщень 
шйськомату щд офісні приміщення по вул. 
ГрушевеькогоямБровфк 

2744 0 89 2499 8 112 

Проектування і будівництво розподільчої шдстаицй 
(РІ0 трансформаторної підстанції (ТП)-5) по 
вуя Чубинського для електропостачання IV го 
ломового району в м Броаари Київської обл 

24500 00 2450 0 2450 0 

.080 
Упралівжа жжтлово-
комунального господарства 7247,0 ОД 59004 59004 

1)0101 Капітальні вкладення 
Будівництво магістрального водопроводу по вул 
СпроіроКіька 2247,0 0.6 900.0 900.0 

1(0409 

Внески органа місцевого 
самоврядування у статуті фоной 
суб'єктів щдприослщмої діяльності 5000Л 

00 

5000.0 50004 

1 Топовнення сшутного фонду "Служба замовника* 2000,0 00 2000.00 2000,00 
1 Тоооакення статутного фонду КП 

2000.0 00 2000.0 2000.0 

і 
1000,0 

00 
1000.0 1000 0 

406 100Д> 00 1004 1000 

180409 
пдприсмства Броварські міської ради 
ТеяесіугшГНаше місто* 100.0 0.0 100.0 100.0 

020 
Управління освіти Броварські 
ікькгіГршм 480 0 480 480 

150101 1 Сагатваью акяадеяня 1 СаппвльниА ремонт покрівтЛНЗ "Червоні вітрила" 100 
00 100.00 100,00 

і Сагітальний ремонт покрівлі ДЮ "Малятко" 80 00 80.00 80.00 
« ігатаяьинй ремонт покрівл ЛНЗ "Калинка* 150 00 150.00 150.00 
» ГалпвльмиЯ ремонт покрівлі ДІО "Ластівка" 150 00 150.00 15000 

3 
а 

050 р 

'•равдіиив првю тв еодашету 
[яселеана Броварської міські 
«да 100 0 100 100 

С 
с 

180409 с: 

Мески органів миневою 
•моврядування у статутні фокои Г [олоанення статутного фонду КП «Аптека матері і 

100 

00 

100.00 100.00 
1 I РАЗОМ 122432.7 34,1 | 807Ж2 1 17091.1 



Додаток 7 
до рішення міської ради 
від № 

Перелік державних та регіональних програм по місту Бровари на 2011 рік 

КФК КВК 
назва головного розпорядника 

КОШТІВ Загальний фонд Спеціальний фонд разом 

найменування програми сума найменування програми сума 
Виконком міської ради - С * * « Ц і 'И 1610,9 ' -^ 

250404 

нші видатки 

Програма відзначення державних та 
професійних свят, ювілейних дат, 
заохочення за заслуги перед громадою 
м Бровари 158,9 158,9 

091209 

Фінансова підтримка громадських 
організацій інвалідів і ветеранів 

Програма забезпечення Броварської 
організації ветеранів війни і праці та 
Збройних сил 40 40 

с 

Програма діяльності та фінансової 
підтримки Броварської редакції 
міськрайонного радіомовлення 138 138 

120100 

Телебачення і радіомовлення 
V 

Програма діяльності, фінансової підтримки 
та інформування громадськості щодо 
діяльності органів місцевого 
самоврядування через Комунальне 
підприємство Броварської міської ради 
"ТелестудиГНаше місто" 730 730 

120201 

Періодичні видання (газети та 
журнали) * 

Програма діяльності та фінансової 
підтримки редакції газети "Броварська 
панорама41 494 494 

091102 

Програми і заходи центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді 

Міська комплексна програма запобігання 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей 3 
дітьми "Надустріч дітям" на 2010 2017 роки 50 50 

Управлінії'я.освіти^ \ г ч д а о о У т % 754,4 
250404 Інші видатки Програма "Обдарованість" 200 200 

150101 Капітальні вкладення V Міська програма "Дошкільної освіта" 480 480 

240900 

Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої ^ 
влади Міська програма "Загальна середня освіта" 74,4 74,4 

Ж * • ' Г ^ Г г -
" ^.050.' 

'< Управління праці соцзахнсту 
• населення ^«пЧ ; Ш Ї Ж Ж І ^Г1350,5 г іг- -.г 

г} и-'т т -»-4" V, 
1-^1350,5 

081002 Інші видатки на охорону здоров'я 40 40 



090412 
[нші видатки на соціальний 
захист населення 469,5 469,5 

091207 

Пільги, що надаються населенню 
(крім ветеранів ВВВ і праці, 
військо! служби, органів 
внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на 
оплату житлово-комунальних 
послуг і природного газу 

Міська програма "3 турботою про кожного" 

400 400 

170102 

Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям 
громадян 

Міська програма "3 турботою про кожного" 

1 341 341 
250404 Інші видатки 

Міська програма "3 турботою про кожного" 

1 100 100 
Всього по програмі 13503 0 1350,5 

ж шшшт шмтваж й і з ї ^ / і г тштж Л Г - і ' 0е':" -
, > > І 

> ! 

091107 
Соціальні програми і заходи 
державних органів у справах сім? 

Міська комплексна програма запобігання 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей 3 

дітьми "Назустріч дітям" на 2010-2017 роки 

1 

4 4 

091103 

Соціальні програми і заходи 
державних органів у справах 
молоді 

Міська комплексна програма запобігання 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей 3 

дітьми "Назустріч дітям" на 2010-2017 роки 

1 72 | 72 
Всього по програмі 76 76 

091108 

Заходи по реалізації регіональних 
програм відпочинку та 
оздоровлення дітей 

Міська програма відпочинку та 
оздоровлення дітей на період 2008-2012 
років 200 200 

091103 

Соціальні програми і заходи п 
державних органів у справах 
молоді 

Міська програма підтримки та розвитку 
"Молодь Броварів" на 2011-2015 роки 

42 42 
р . і у м г - г Служба у "справаі'дітей^'г 0 ' г - 'ЛІОО -V 

.090802 
Інші програми соціального 
захисту неповнолітніх 

Міська комплексна програма запобігання 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей 3 
дітьми "Назустріч дітям" на 2010-2017 роки 100 100 

1 * ,. 
Управління аштловск тіу і/сг^' 
комунального господарства 5Г штжштт; 

100203 Благоустрій міста 10000 10000 



100103 
Дотація житлово-комунальному 
х>сподарству 80,4 80,4 

150101 <апітальні вкладення 900 900 

170703 

Видатки на проведення робіт 
пов'язаних із будівництвом, 
реконтрукцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 

Міська програма утримання та розвитку 
/ обєктів житлово-комунального 

Ч господарства 282,6 282,6 

240900 

Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої 
влади 4838,2 4838,2 
Всього по програмі 10080,4 6020,8 

16101а 

240601 
Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів 

Програма охорони навколишнього 
природного середовиша 280 280 

г-: я г - і у / . 

110103 

Філармонії,музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі 
заклади та заходи 

Програма проведення культурно-масових 
заходів м Бровари 110 110 

Н і 
Відділз'фізичноїкультури та5с 
спорту^Іс^, 1. М И » ^ 1 9 6 , 7 - ^ .Ул:, 500 Р , 1 6 9 6 , 7 ' ^ 

Програма розвитку фізичної культури і 
спорту на 2007 - 2011 роки в м.Бровари 170 170 

130102 

Проведення навчально-
тренувальних зборів і змагань V 

Програма розвитку масового спорту за 
місцем проживання та у місцях масового 
відпочинку населення в м Бровари на 2011-
2015 рр 26,7 26,7 

240900 

Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої 
влади 

Програма розвитку чоловічого 
гандболу в м Бровари на 2007-2011 
роки 500 500 

Ш будівництва Броварської*^.^/ ЩШШЩІ ШЩс *СГ-10847,7ЇГ"" 
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150101 Капітальні вкладення 
Програма по будівництву та 
реконструкції інженерних мереж 113,7 113,7 

150101 Капітальні вкладення 
Програма по будівництву та 
реконструкції об'єктів соціального 
призначення 

1302,8 1302,8 

240900 

Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування І 
місцевими органами виконавчої 
влади 

Програма по будівництву та 
реконструкції об'єктів соціального 
призначення 

302,9 302,9 
Всього по програмі 1605,7 1605,7 



и и і и і Капітальні вкладення 
Будівництво та реконструкція 
магістральних вулиць 
загальноміського призначення 

6596,6 6596,6 

240900 

Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчо? 
влади 

Будівництво та реконструкція 
магістральних вулиць 
загальноміського призначення 

33,7 33,7 
Всього по п р о г р а м і 66303 6630^ 

150101 Капітальні вкладення 

Міська програма по будівництву та 
реконструкції загальноосвітніх та 
дошкільних закладів 48 48 

150101 Капітальні вкладення 

Міської програми по будівництву IV 
житлового району 
м Бровари 2450 2450 

В с ь о г о т — {л^1?- ' - 13,, 966,5 ? \ 18 202,9у Г " * 32169,4 

Міський голова І.В Сапожко 


