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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до додатків 1,2,3,4 до рішення l 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року 
N!! 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
ідповідно до п. 23 ст. 26 Закону УІёраїни "Про місцеве 'самоврядування в 
країні", ст.52 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації 

І • u.. . ... . . 
ОСТ1ИНОl КОМІСll З питань СОЦ1ально-еконоМ1ЧНОГО та культурного розв~ку, 

юджету, фінансів та цін, на підставі висновку фінансового управління про 
бсJIГ вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету міста за 
езультатами звіту про виконанні бюджету міста на 1 січня 2005 року, fdіська 

І 

,ада 

вирішила: І , 

1. Збільшити видат.кову частину загального фонду бюджету міста на 
. агальну суму 108,6 тис.грн., встановивши ії в розмірі 57587,6 тис.грн. в тому . 

сш: 

1.1. За рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.05 
;оку - на суму 108,6·' тис.грн., направивши їх управлінню житлово
'омунального господарства на капітазіьні видатки по КФК 100203 "Благоустрій 
І. " 
ста . 

1.2 В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
,юджету міста на 2005 рік здійснити перерозподіл: 

. , 1.2.1.упрaвлiнmo праці та соціального захисту населення Броварської 
.. ської ради В межах загального обсягу бюджетних призначень зменшити 
'идатки по КФК 081002 "Інші захо.z(И по охороні здоров'я" на суму. 10,0 , 
, с.грн., встановивши при цьому видатки по КФК 250404 "Інші видатки~' для 

• • • •• :8 
тансування Броварського М1ськqго товариства 1НВатд1В з ураженням опор~о-

;ухового апарату "Прагнення" у сумі 10,0 тис.грн.; 
, !' - 1.2.2. виконкому Броварської міської ради вилучити видатки по КФК 
, " 
60101 "Землеустрій" у сумі 70,0 тис.грн., направивши ІХ: 

о 1.2.2.1. управлінню житлово-комунального господарства на КФК 
90412 "Інші видатки на соціальний захист" по програмі соціального захисту 

, аселення на придбання та встановлення газових плит та колонок у сумі 40,0 
, " 

:':: і, ,С:Іри.і.2.2.2. управлівию праці та с?цзахи~ В~eинJI БРDВар.сько~ міської 
,~ о, ,ади на 090412 ''Iвmi видатки на СОЦ1альнии захист по програМІ СОЦІального 

::'; ~cтy населення на придб8.НIUI та встановлення телефонів у сумі 30,0 тис.грн . 
• \ :.. • .... ".' • І 
.... :: • ·, .. r 1 ••. 
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1.2.3. управлінlПО житлово-комунального господарства Броварської 
іської ради в межах загального обсягу бюджетних призначень: , 

1.2.3.1. зменшити поточні видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" 
а суму 75,3 тис.грн., відповідно збільшивши капітальні видатки; .. 

1.2.3.2. зменшити поточні видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" 
а суму 200,0 тис.грн., відповідно збільшивши поточні видатки по КФК 100103 

, Дотація житлово-комунальному господарству"; . 
1.2.4. у зв'язку зі зміною структури органів виконавчої влади: 
1.2.4.1. відділу )І(ИТЛОВИХ субсидій Броварської міської ради зменшити 

идатки по КФК 010 116 "Органи місцевого самоврядування" на загальну суму 
.,0 тис.грн., З них КВК 1111 '~Заробітна плата" на суму 2,9 ТИС.грн. та КВК 1120 

, Нарахування на заробітну плату" на суму 1,1 тис.грн.; 
1.2.4.2. управлінmo праці та соціального захисту Броварської міської 

ади зменшити видатки по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" 
а загальну суму 4,0 тис.грн., З них КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 2,9 
С.грН. та КВК 1120 "Нарахування на заробітну ішату" на суму 1,1 тис.грн.; 

1.2.4.3.виконкому Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 
10116 "Органи місцевого самоврядування" на загальну суму 8,0 тис.грн., З них 
К 1111 "Заробітна плата" на суму 5,8 тис.грн. та КВК 1120 "Нарахування на 

аробітну 'плату" на суму 2,2 тис.грн. 

2. За рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.05 
оку збільшити видаткову частину спеціального фонду б~JPКету міста на 
aгanьнy суму 1538,7 тис.грн., встановивши їі в розмірі 12485,3 тис.грн. в тому 

2.1. по КФК 240601 "Державні цільові фонди" управлiнmo >китлово
,омунального господарства Броварської міської ради збільшити капітальні 
идатки на суму 78,9 ТИС.грн:, зменшивши при цьому поточні видатки на суму 
5,0 тис.грн.; 

2.2. по КФК 170703 "Видатки на проведення робіт, пов' язаних із 
удіввицтвом, реконструкцією, ремонтом та yrpиманням доріг" збільшити 
оточВі видатки на суму 8,3 тис.грн., встановивщи іх у розмірі 982,3 тис.грн.; 
, 2.3.по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органащІ місцевого 
'вмоврядування" збільшити поточні видатки на суму 25,4 тис.грн., 
становивши іх у розмірі 125,4 тис.грн.; 

2.4.по КФІ( 150101 "Бюджет РОЗВИТІСУ" збільшити капітальні ви:Цатки 
а загальну суму 1461,1 тис.грн., встановивши іх у розмірі 8461,1 тис.~н., в 

оо ому.ЧИслі: 

. ;. ' .. : 2.4.1. ВИКОНІ(ОМУ Броварської міської ради на загальну суму 1070,5 
': .. :' , с.ірн., встановивши іх у розмірі 3151,5 тис.грн., в тому чисщ 110 об'єктах: 
;'.:~. : .. :., . 2.4.1.1.будівництво адмінбудинку збільшити видатки на суму 870,5 
,:, і:' .• 0 '~'.I'P.~., встанОВИВШИ їх у розмірі 1444,0 ТИС.грн.; . 
:~~~: ~ :;,' .. :' .. 2.4.1.2.будівництво кладовища по вул. Кутузова в м.Бровари 
/:У ~ ~j~овити видаТI(И у сумі 40,0 грн.; 
,;' :~: с •• ·., : .... \" .... 
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2.4.1.3.дольова участь у будівництві церкви Петра і Павла встановити 
идатки у сумі 50,0 грн.; . 
. . 2.4.1.4.дольова участь у будівництві церкви Покрови Пресвятої 
І • • 
ОГОрОДИЦ1 встановити видатки у сумі SO,O тис.грн.; . 
, 2.4.1.5. проектування поливального водопроводу парку "Перемога" 
становити видатки у сумі 60,0 ти~.грн.; , _ 

2.4.2.відділу з фізичної культури і спорту Броварської міської ради на 
агальву суму 20,6 тис.грн., встановивши їх у розмірі 40,6 тис.грн., з них по 
'б'єктах: . 

2.4.2.1.реконструкція залу боксу ДЮСШ збільшити видатки на суму 
. 0,0 тис.грн., встановивши їх у розмірі 30,0 тис.грн.; 

2.4.2.2. реконструкція шахового клуба встановити видатки у сумі 10,6 
с.грн.; 

І 2.4.3.управліншо освіти Броварської міської ради на загальну суму 
0,0 тис.грн., встановивши іх у розмірі 1568,0 тис.грн., з них по реконструкції 
'риміщевь закладів освіти збільшити видатки на суму 20,0 тис.грн., 
становивши іх у розмірі 60,0 тис.грн.; 

2.4.4.управліншо житлово-комунального господар'ства Броварської 
. · ської рми на загальну суму 320,0 тис.грн., встановивши іх у розмірі 3035,0 
: с.грИ., з них по об' єктах: 
і 2.4.4:1.програма розвитку тепЛозабезпечення міста та впровадження 
'нергозберігаючих технологій збільшити видатки на суму 120,0 тиС(.грн., 
становивши іх у розмірі 555,0 тие-грн.; 
; 2.4.4.2. будівництво майданчиків ДЛJI збору ТВП та придбання 
:бладнавня встановити видатки у сумі 200,0 тис.~н.; 
: 2.4.5. відділу культури Броварської міської ради на загальну суму 30,0 
с.грН., встановивши іх у розмірі 185,0 тис.грн., з них: на будівництво 

. ардеробу в МКЦ "Прометей" встановити видатки у сумі 30,0 тис.грн. , . , 

І' З.Додатки 2,3,4 до рішенНя Броварської міської ради від 29.12.2004 р. 
!! 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" з наступними змінами викласти в 

~ овій редакції (додається). 
І 

, 

4.фінансовому упрaвJIiнню Броварської міської ради профінансувати 

идатки, згідно даного рішення. 
І 

і .' 
І , 
і 

• : .::~.: ;і. ; . : . . 
, і: ... 
;: . : м;. Бровари 

Місь 

:'; :;;. .. 'p~, 0,1., (/.7" 
} .н!! :·GJti:-.1,'-t')# 
.. :. '.-оо' " .. 

" В.О.Антоненко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ !r 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. Бровари, вул. Гагарїиа,15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~~ ____________ ~Ne. ______ ~r 
~-----~ BaH!. __________ ~B~~ __________ __ 

DPопозицІі 
до рішення Броварської міської ради від 03.02.2005 року 

"Про внесення змін до додатків 1,2,3,4 до рішення 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року 
Ne 614-30-24 UПро бюджет міста на 2005 рік" 

1 

Розглянувши пропозиції бюджетних установ, виконком Броварської . . .. 
СЬКОlРади _ -

пропонує: 

:, 

1. Збільшити видаткову час:гиву загального фонду бюджету міста .на 
~нy суму 108,6 тис.грн., встановивши ії в розмірі 57587,6 тис.грн. в тому 
І • 

сш: 

1.1. За рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.05 
,оку - на суму 108,6 тис.грн., направивши їх управлінню житлово

. омунального господарства на капітальні видатки по КФК 100203 "Благоустрій 

І . 1.2 В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
,юджету міста на 2005 рік здійснити перерозподіл: 
і 1.2.1.управлінню праці та соціального захисту населення Броварської 
І. ської ради в межах загального обсягу бюджетних призначень зменшити 

. идатки по КФК 081002 "Ініпі заходи по охороні здоров'я" на суму 10,0 
с.грн., встановивши при цьому видатки по КФК 250404 "Інші видатки" для 
івансуваввя Броварського міського товариства інвалідів з уражеВШІМ опорно
;ухового апар-ату "Прагнення" у сумі 1 Q,O тис.грн.; 
: 1.2.2. виконкому Броварської міської ради вилучити видатки по КФК 

.' 60101 "Землеустрій" у сумі 70,0 тис.грн., направивши їх: :r 

. : 1.2.2.1. управлінню житлово-комунального господарства на КФК 

: ,90412 "Imпі видатки на соціальний захист" по програмі соціального захисту 
'. ,ac~eВНJI на придбання та встановлеВВJI газових плит та колонок у сумі 40,0 , 
с.грн.;· . 

;'" ~", 1 ~2.2.2. управлінню праці та соцзахисту населеВНJI Броварської міської 
- • • u" •• '. ади на 090412 "Інші видатки на СОЦ18JIЬВИИ захист по прогр8М1 СОЦІального 

:' ~cтy населеВНJI на придбання та встановлення телефонів у сумі 30,0 тис.грн. 
:~ І ::. '1.2.3. упрaвлiвmo житлово-комунального господарства Броварської 

· ської ради в межах загального обсягу бюджетних призначень: 
::: І ;, .' " '1.2.3.1. зменшиТИ поточні видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" 
:К '8,-суМу:75,3 тис.грн., відповідно збільшивши капітальні видатки; 
i?~ ~~:.::.~: ',::: ,:;' '. • .... і о', :. • ••• ..... . ...... . ~ ' .. 



.. 2 .. 
1.2.3.2. зменшити поточні видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" 

а суму 200,0 тис.грн., відповідно збільшивши поточні видатки по КФК 100103 
сотація житлово"комунальному господарству"; 

1.2.4. у зв'язку зі зміною структури органів виконавчої влади: ' 
1.2.4.1. відділу житлових субсидій Броварської міської ради зменшити 

идатки по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" на загальну суму 
,О тис.грн., З вих КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 2,9 тис.грн. та КВК 1120 

с Нарахування на заробітну плату" на суму 1,1 тис.грн.; . · 
І 1.2.4.2. управліНlПO праці та соціального захисту Броварської міської 
ади зменшити видатки по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
а загальну суму 4,0 тис.грн., З них КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 2,9 
с.грн. та КВК 1120 "НарВXY.Dання на заробітну плату" на суму 1,1 тис.грн.; 

1.2.4.3.викоВl(ОМУ Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 
~~116 "Органи місцевого самоврядування" на загальну суму 8,0 тис.грн., З них 
fНK 1111 "Заробітна плата" на суму 5,8 ТИС.грн. та КВК 1120 "Нарахування на 
~робітну ШІату" на суму 2,2 тис.грн. . . 

2. За рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом' на 01.01.05 
оку збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 
альву суму 1538,7 тис.грн., встановивПІИ їі в розмірі 12485,3 тис.грн. в, тому 

2.1. по КФК 240601 "Державні цільові фонди" управпівшо 
пово"комунального господарства Броварської міської ради збільшити 

. 'тальні видатки на суму 78,9 тис.грн., зменшивши при цьому поточні 
идатки на суму 35,0 тис.грн.; . · 

І 2.2. по КФК 170703 "Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
удівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг" збільшити 
оточві видатки на суму 8,3 тис.грн., встановивши їх у розмірі 982,3 тис.грн.; 

2.3.по КФК 2409.00 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
амоврядування" збільшити поточні видатки на суму 25,4 тис.грн., 
становивmи іх у розмірі 125,4 тис.грн.; 

2.4.по КФК 150101 "Бюджет розвитку" збільшити капітальні 
идатки на загальну суму 1461,1 тис.rpн., встановивши їх у розмірі 8461,1 

'. с.грн., В тому числі: 
.. ; 2.4.1. виконкому Броварської міської ради на загальну суму 1070,5 
. с.грн., встановивши іх у розмірі 3151,5 тис.грн., в тому числі по об' єктах: 

. 2.4.1.1.будіввицтво адмінбудинку збільшити видатки на суму ,870,5 
.::: О.гри., встановивши іх У розмірі 1444,0 тис.грн.; 

~: ;' ~... ." 2.4.1.2.будівництво ЮІ8Довища по вул. Кутузова в м.Бровари 
:..... І т~овити видатки у сумі 40,0 грн.; 
<і>. ~ : .. : ..... . 2.4.1.3.дольова участь У будівництві цеРІСВИ. f;Ieтpa і Павла 
~.~:' ... 9т8Вовити видатки у сумі 50,0 грн.; 
~':T;; f ! ~::.:. ";,.' 2.4.1.4.дольова участь У будівництві церкви Покрови ПресВJIТОЇ 

I·~.; ~~~ встановити видатки у сумі 50,0 тис.rpи.; 
__ •• " .. , , ....... t. 
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2.4.1.5. проектувlPlВЯ поливального водопроводу парку "Перемога" 

становити видатки у сумі 60,0 ТИС.ГРН.; 
2.4.2.відділу з фізичної культури і спорту Броварської міської ради 

,а загальну суму 20,6 тис.грн., встановивши їх у розмірі 40,6 тис.грн., з них по 
об'єктах: 

о о 2.4.2.1.реконструкція залу . боксу дюсш збіл~шити видатки на 
~yмy 10,0 тис.грн., встановивши їх у розмірі 30,0 тис.грн.; . 

2.4.2.2. реконструкція шахового клуба встановити видатки у сумі 
0,6 тис.грн.; " 

2.4.3.управлінню освіти Броварської міської ради на загальну суму 
0,0 тис.грн., встановивши іх у розмірі 1568,0 ТИС.ГРН., з НИХ по реконструкції 

І иміщень закладів освіти збільшити видатки на суму 20,0 ТИС.ГРН., 
становивІПИ іх у розмірі 60,0 тис.грн.; 

2.4.4.управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
1 іської ради на загальну суму 320,0 тис.грн., встановивши їх у розмірі 3035,0 
с.грн., з них по об'єктах: . 

2.4.4.1.програма розвитку теплозабезпечення міста та впроваджеННJI 
иергозберігаючих технологій збільшити видатки на суму 120,0 тис.грн., 
становивІПИ іх у розмірі 555,0 ТИС.ГРН.; 

о 2.4.4.2. будівництво майданчиків для збору ТВП та придбання 

обладнавня встановити видатки у сумі 200,0 тис.грн.; 

оо 

2.4.5. відділу культури Броварської міської ради на загальну суму 30,0 
с.грн., встановивши іх у розмірі 185,0 тис.грн., з них: на ~удівництво 
рдеробу в МКЦ "Прометей" встановити видатки у сумі 30,0 тис.грн. 

" 

Міський голова В.О.Антоненко 

. . 
о of 
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до рішеННJI міської ради 

від а§, atdГN!. Attr- .9"-1]')# 

. . 
Перe.JJЇК. об'єктів, видатки на які будуть проводитися 

за рпунок коштів бюджету розвитку У 2005 році 

КФК Назва головного розпорJlДllИI(a Всього ут.ч. на 

• коштів Відсоток 
. 

Всього погaUIеllllJl 
Загальний 

видатювна 

Об'єп 
. • заборгова-

обсJП' 
завершеноСТІ завершеВВJI видаТКІВ 

фінансувавв 
будівництва будівництва на иості, що 

. 
на початок об'єпаиа поточниіі утворилася . 

я 
бюджетного майбутні 

. 
рІК иапочаток 

. 
року роки року 

ТИС.грн. % ТИС.грн. тнс.грн. тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

150101 Виконавчий комітет Броварської міської ради 16624,3 17,1 14704,3 3151,5 0,0 
• 

Реконструкціи майдану на перетині бульвару 

Незалежності та вулиці Гагаріна (Ш черга) 1716,S 11,7 1515,4 1066,S 
БУДЇВtlиц'fВО адмівбудmпcy (І черга) 7352,6 19,1 5946,1 1444,0 
ПроектувaвRJI та будівництво артезіанських 

• свердповив бюветвого типу по: • , . 
бул.Незалежності 577,1 

. 
4,7 

. 
549,8 300,0 

вул.Грушевського 27,0 22,2 21 21,0 
Проектві роботи на будівництво Палацу урочистих , . 
подій по вул.Київській . 120,0 8,3' 110 106,0 ~ .. 
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. ~'V 1_' ::;o'j, .... :;1·) о ". ~.". ~;t., .. ~ -=~ .••. :.. ~_ ... павл 
'i~ .~.,:o.:;:·.;;. І 11"-'-'.;..;,;..1 .. -____ у и' .ТВІ. .I..I.g.l]IA І а 
.-?~' .. ", . '0 '0 ........ __ • -_ ... _--,-- -'.-,::;-'.-""~ ~"--~!' ...... 'П . , ... _. . 
.~:~:; {.,::" •• о .,: J{r~"'''''''' VllAСТЬ Y:u. ..1.BJ церкви окрови.,. 
~ ~. :::. , .. П~ . о ~ •••• ~. Бu:: о • О.! о' • , ': '- , • • • .: " • 

.. -
.50,0 

50,0 

... . 

50 

50 

5g,Q 

50,0 
П1v поливальиого водопроводу парку 
-~ . ., 

І ''ТТ. А 60,0 60,0 
"n • . •. _. 

.А 

. 
в 26,1 46,4 14,0 

І: ;J.:рjIЩЇJ1 шахового ~ба 70,0 84,9 10,6 10,6 
р ._}l~ плавальиоro ~. .~ ,У "Купава 491,7 64,8 172,8 

150101 'У •• оаи. • освіти 
.... .!. • 
.с '1'J!CЦ1JI В :'ІИК ІИJІИХ ОСВІТИ 

:::' '}I.1 .. -Jg ---- .!. закладів освіти 

П~щр_а розвитку теплозабезпечеИИJI міста та 
.~ '!' __ --. технологій 

Ітт. .! .~. ~. .!. ----- ... ro_ 1 1111 [), рuиu'И по uy, T~Y шки .. ,! 
Бу,n;' ~'L"JIU мівіхотельиі в 30Ш Ки 3 • 
Бу ·ви нового . ., навколо сзоm Ки 7 

150101 IУпралінШІ житлово-комунального . '. 
господарет~а 

2447,0 9,0 2.2.2.1.2. 

11,4 741,4 
60,0 
100,0 100,0 
340,0 340 

378,0 378 
60,0 . 60 

21 491,8 
50,0 50 

10,618,0 10,2 8251,5' .. 

1568 

580 
60 
100 

340,0 

378,0 
60,0 

50,0 

3035,0 

0,0 

. 0,0 



150101 

'ПiJU.рама. розвитку теПJIозабезпечеВНJ[ міста та 
.~. .' технологій 

'~"':--

Технічне переосващеВВJI вузлів обліку 

1eJ][еК1Р~оеllеJ)r,-'~ії мереж' зоввjmвього освітлеВ1lJl _ А 

IM.~"r 

іГА LpW\4a "Фасад" (yrеплеВВJI зовнішніх стів 
LV 5, .у' 'rТ. cv"~o ~ 

':':~ЇJI зливвої каналізації 
.~. 

Дольова участь у будівництві звапища ДJIJI 

твп 

!Бу,llt 10 М8ЙДaвчmdв ДJIJI збору ТВП та 
ІІПН. ir. ... --- nnПЯ' lttX -

IУппиR." праці та соціального заDl~ .. . 
!HA~e: 

1006,0 

1360,0 

1338,2 

91,8 

1000,0 

565,0 

1000,0 

150,0 

~00,0 

",00,0 
390,2 . 
131,0 

39,~ 611 

9,1 1236 200,0 

52,S 635 555,0 

2,5 89,5 62,7 

25 750 150,0 

29,2 200,0 

1000,0 487~ 

зоод 

. 

2200,0 
64,1 140 1.1Q& . 

. 
0,0 131,0 ~ 0,0 



. . . 
теХнологій 31 3 3 

IPe.~:E~ci1~ЦUI пРиміщ~ територіального центру 

Сім'ї та молоді 

291 1311 
РеJСОВ:(щ)УКцiJI сигналізації культурного центру 

11ИЦ1: 

1 

Секретар ради 7> Л.В.Горбатюк 

.. 
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