
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до додатків 1,2,3,4,5 до рішення l 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року 
Н!! 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" 

(з наступними змінами) 

РозгJIJIНyВIПИ пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
вЩповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст.52 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, міська рада 

. 
ВИР1ІПИЛа: 

·1. на ВИІСонaннJI Закону України від 25 березня 2005 року Н!! 2505 - IV 
"Про BHeCeВНJI змів до Закону України "Про Державний бюджет України на 

2005 рік" та депсих іВlllИХ законодавчих актів України" та рішевня Київської 
обласної ради від 15.04.2005 рік Н!! 245-23-IV ''Про внесення змін до рішення 
"Обласної ради від 24.12.2004 Н!! 235-21-IV ''Про обласний бюджет Київської 
області ва 2005 рік": 

. 1.1. збільшити ДОХО1I)ly частину загального фонду бюджету міста на 
20Q~. рік на ;Jага.пьву суму 5248,6 тис.грн., в тому числі: 

.'~ .' . .1.1.1.по КФК 11010000 ''Податок з доходів фізичних осіб" на суму 
143~,1. ТИС.qJН.;· . 

1.1~2. по КФК 41020100 "ДoтaцїJI вирівнюв8ННJI з державного бюджету" 
на cYJfIY 2575,2 тис.грн.; 
. .. . 1.1.3. п~ КФК 41030000 "СУ.бвенції" на суму 1218,3 тис.грн.; 
'; ... ' . .1 :1.4.: пО КФК 41034300 "СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 

\. . . . 
~~ДЖ~ .. H~· ф~ансувaннJI peM~НТY. п~иміще~ управління праці та 

. соціального . захисту виконавчих КОМІтетІВ МІських МІСТ обласного значення та 
рalоввИх у 'МіёТах рад ДJIJI забезпечення внеску України у фінансування 
:QПЇЛЬНОгО' з Світовим банком Проекту "Шдвищення ефективності управлінви 
. р~ф~р~~Ю. '?~!?~~ соціального захисту в Україні" на суму 20,0 тис.грн.; . . . 
:':: ,~. ,'1.. ". : ,: ; .. t .' .. • 

;'1~"~1 ~ .. ~: ',J .. ~ .. ~~Щьmити. ~идаткову :частину загального. фонду бюджету міста на 
і;20Р5 рЩ .~.~~нy суму 524~,6 тис.грн., в T~~ :шс~: 
·.\~~;i'",:JJ.~~ .. l~!.:~Y.m'~ OCBl~ БроваРСЬКОl МlСЬКОI ради :~~ .. ~~нy суму 
~'~2~~, 7. тис.гр~., з вих: , . . 

:~~~~i:;{:~~'.~:./ ;; ~ ~~ .. :,,' ~ .. : _ . ЗАТ .5ро8.ра.а oPYlf8pН11· 2tюз Р. 3.", НІ _NЮD 
I
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1.2.1.1. по КФК 070000 "Освіта" на суму 2182,2 тис.грн., в тому числі по 
КВК 1111 "Заробітна плата" Н8 суму 1592,8 тис.грн., по ІСВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 589,4 тис.грн.; 

1.2.1.2. ПО КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДІОСШ" на суму 57,9 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 42,2 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 15,7 
тис.грн.; 

1.2.1.3. по КФК О 1 О 116 "ОргаllИ місцевого самоврядування" на суму 18,6 
тис.грн., в тому числі: по КВК "Заробітна плата" на суму 13,6 тис.грн., по КВК 
1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 5,0 тис.грн.; 

1.2.2.фінансовому управnін .... о Броварської міської ради на загальну 
суму 1155,9 тис.грн., з них: 

1.2.2.1. по КФК 250323 "Субоенція на утримання об'Єlстів спільного 
користування" на утримання заl(Лвдіо охорони здоров'я на суму 1137,8 тис.грн.; 

1.2.2.2. по КФК 010116 "ОргаllИ місцевого самоврядування" на суму 18,1 
тис.грн., в 'roMY числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 12,5 тис.грн., по 
КВІ( 1120 "l-Іарахування на заробітну I1лату" на суму 5,6 тис.грн.; 

1.2.3. інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 
БроваРСJJI(ОЇ міСЬІСОЇ ради по КФІС О І О 116 "Органи місцевого самоврядування" 
на суму 4,9 тис.грн., в тому числі: по )(ВІ( 1111 "Заробітна плата" на суму 3,5 
ТИС.ГРJJ., по І<ЕК 1120 "HapaxyвaHHJI но заробітну плату" на суму 1,4 тис.грн.; 

1.2.4. спецвідділу КОНТРОЛІО зо станом благОУСТРОІО та зовнішнього 
дизайну міста Броварської місы�оїї РОДИ по КФК 010116 "Органи місцевого 
самоврядуваlIНЯ" на суму 6,8 тис.ГРIІ., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна 
плата" 110 суму 4,9 тис.грн., по I(Вl( 1120 "Нарахування на заробітну плату" на 
суму 1,9 'l'ИС.ГРН.; 

1.2.5. ВИІСОНІСОМУ Броварсыоїї місы�оїї ради по КФК 010116 "Органи 
місцевого сомоврядування" на суму 156,4 ТИС.грн., в тому числі: по (СНІС 1111 
"ЗаробіТIJQ пnата" на суму 114,7 '1'lІс.ГРIІ., по КВК 1120 "І-Іарохування на 
заробітну нnату" на суму 41,7 ТИС.I1'Н'; 
: 1.2.6. управліННІО праці та соцlОЛЬfl0ГО захисту населення Броварської 

місы�оуy І)ОДИ ІІа загальну суму 1693,7 'J'ИС.грп., З них: 
. 1.2.6.1. по КФК 010116 "Оl,rUIІИ мІсцевого самоврядуваНІІЯ" 110 суму 81,4 

тис.грн., D 'roMY числі: по КВІ( 1111 "ЗЩ10бітна плата" на суму 44,8 'І'не.грн., по 
І(ВІ( 1120 "l-lnрахування на заробітну ПJШТУ" на суму 16,6 тис.грп •• по l(ВI( 2132 
"І(впIтолыlйй ремонт адміністратишшх об'Єlстів" на суму 20,0 Тнс.ГрН.; 

.1.2.6.2. по КФК 091204 I&r~рII'rорIопыIoIйй центр" на суму 94,0 'l'11С.грН., в 
тому Ilислl: ПО КВК 1111 "Заробl'1'llО плптп" ІІа суму 68,6 ТИС·ГРll., по l(ВI( 1120 
"НОРОХУПОІІНВ на заробітну плату" 110 оуму 25,4 тис.грн.; 

. ~ ... : 1.2.6.3. по КФК 090303 &&ДО110МОГn на догляд за ДИТИІІ010 піl(ОМ до 3 
:. РОlсlп 1І0~Jnс'rрnхованим матерям" t:lGIJlЬШIІТI1 Рl'lдаТІСИ на суму 350,0 '1'110.141'11.; 
:. . 1.2.6.4. по КФК 090304 &&ОДlIОl'ШIОШ\ допомога при наРОД)1СО111lі Дl1'1'IIНll" 
.·:аБIПЬШI·I'rи uидатки на суму 640,0 '1'110.rl)lI,i 



1.2.6.5. по КФК 090305 "Допомога на дітей, пі перебувають під опікою 
чи піклуванням" збільшити видатки на суму 15,0 тис.грн.; 

1.2.6.6. по КФК 090306 "Допомога на дітей одиноким матерям" 
збільшити видатки на суму 500,0 тис.грн.; 

1.2.6.7. по КФК 091300 "Допомога дітям-інвалідам та інвалідам з 
" б· дитинства з шьшити видатки на суму 375,5 тис.грн.; 

1.2.6.8. по КФК 090201 "Пільги ветеранам війни та праці на ЖКП" 
зменши~I'YЖf'IOТИ видатки на суму 142,2 тис.грн.; 

1.2.6.9. по КФК 090204 "Пільги ветеранам військової служби та 
ветеранам органів внутрішніх справ на ЖКП" зменшити видатки на суму 1 00,0 
тис.грн.; 

1.2.6.10. по КФК 090207 "Пїльги громадинам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на ЖКП" зменшити видатки на суму 120,0 тис.грн.; 

1.2.7. відцілу житлових субсидій Броварської міської ради зменшити 
видатки на загальну суму 279,1 тис.грн., з них: 

1.2.7.1.по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядуванни" збільшити 
видатки на суму 20,9 тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 15,3 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванни на заробітну плату" на суму 5,6 
тис.гри.; 

1.2.7.2. по КФК 090405 "Додаткові виплати окремим категоріям 
населення на оплату )I(l(I1" зменшити видатки на суму 300,0 тис.грн.; 

1.2.8.управлінню комунальної власності Броварської міської ради по 
КФК 010116 "Органи місцевого самоврядуванни" на суму 14,3 тис.грн., в тому 
числі: по КВК 1111 "Заробітна шата" на суму 1 О, 1 тис.грн., по КВК 1120 
''Нарахування на заробітну шату" на суму 4,2 тис.грн.; 

1.2.9. управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 22,4 
тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 16,4 тис.грн., по 
КВК 1120 "Нарахувавня на заробітну шату" на суму 6,0 тис.грн.; 

1.2.10. управлінню економіки Броварської міської ради по КФК 010116 
'!Оргави місцевого самоврядування" на суму 16,7 тис.грн., в тому числі: по КВК 
1111 "Заробітна шата" на суму 10,4 тис.грн., по КВК 1120 ''Нарахуванни на 
заробітну шату" на суму 6,3 тис.грн.; 

. 1.2.11. службі у справах неповнолітніх Броварської міської ради по 
КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 12,1 тис.грн., в тому 
числі: по. квк 1111 "Заробітна плата" на суму 8,9 тис.грн., по КВК 1120 
':'Нар~ання на заробітну плату" на суму 3,2 тис.грн.; 
' ....... 1.2.12. відділу культури Броварської міської ради по КФК 110000 
~'Культура" на суму 148,6 тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" 
Ва·Суму 108,5 тис.грн., по КВК 1120 "HapaxyвaннJI на заробітну плату" на суму 
'40~1 тис.грн.; , : . 
~. ;! 1:' j • :.; ~ 
.... ·і .... 
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1.2.13. відділу з фізкультури та спорту Броварської міської ради по КФК 
130000 "Фізична культура та спорт" на суму 32,1 тис.грн., в тому числі: по КВК 
1111 "Заробітна плата" на суму 23,4 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на 
заробітну плату" на суму 8,7 тис.грн.; 

1.2.14. відділу У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради на 
суму 5,1 тис.грн., з них: 

1.2.14.1. по КФК 0911 ОО "Молодіжні програми" на суму 24,4 тис.грн., в 
тому числі: КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 17,8 тис.грн., по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 6,6 тис.грн.; 

1.2.14.2. ПО КФК 091211 "Централізована бухгалтерія" на суму 5,8 
тис.грн., в тому числі: КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 4,2 тис.грн., по КВК 
1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 1,6 тис.грн.; 

1.2.14.3. ПО КФК 091214 "Центр ранньої та медико-педагогічної 
реабілітації дітей - інвалідів" зменшити видатки на суму 25,1 тис.грн., в тому 
числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 18,3 тис.грн., по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 6,8 тис.грн. 

2.В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
бюджету міста на 2005 рік здійснити перерозподіл: 

2.1.управлінню праці та соціального захисту населеННJI Броварської 
міської ради в межах загального обсягу бюджетних призначень зменшити 
видатки по КФК 090304 "Одноразова допомога при народженні дитини" на 
суму 45,0 тис.грн., збільшивши при цьому видатки по КФК 091300 "Допомога 
дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства" на суму 45,0 тис.грн.; 

2.2. управлінню житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради: , 
2.1.1. в межах загального обсягу бюджетних призначень по КФК 090412 

''Iвmi видатки на соціальний захист" зменшити капітальні видатки на суму 40,0 
тис.грн., направивши їх на поточні видатки; 

2.1.2. збільшити видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" на суму 
150,0 тис.грн., зменшивши при цьому видатки по КФК 100103 "Дотація 
житлово-комунальному господарству" на суму 100,0 тис.грн. та капітальні 
видатки управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070000 "Освіта" 
на суму 50,0 тис.грн.; 

" 2.3. управлінню освіти Броварської міської ради в межах загального 
обсягу бюджетних призначень по КФК 070000 "Освіта" КВК 1161 "Оплата 
теплопостачання" зменшити бюджетні призначеННJI по КФК 070101 "Дитячі 
садки'!· на СУМУ 113,0, тис.грн., збільшивши при цьому асигнування по КФК 
070201 "Школи" .на суму 101,0 тис.грн. та по КФК 070401 "Позашкільні 
захлади освіти" на суму 12,0 тис.грн.; 
" ' " '2:4. зменшити бюджетні npизначеННJI виконкому Броварської міської 
рвДи;"по .,КФК, 250404 "Iвmi видатки" на суму 10,0 тис.грн. ПО Програмі 
забезпечеННJI, техногенної та пожежноі безпеки в м.Бровари на період до 201 О 
роху',: вВправивши їх управлінню житлово-комунального господарства Бровар-

.; .. 



ської міської ради на КФК 250404 "Інші видатки" у сумі 10,0 тис. грн. ДJIJI 
виконанВJI вищезазначеної програми; 

2.5. на виконaвВJI рішеВВJI Броварської міської ради від 03.02.2005 року 
N!! 643-31-04 "Про перепрофimoвання дитячого будинку змішаного типу 
"Любисток": 

2.5.1. змевmити бюджетні призначеВВJI управлінню освіти Броварської 
міської ради по КФК 070303 "Дитячі будинки" на загальну суму 407,5 тис.грн., 
в тому числі: КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 199,9 тис.грн., КВК 1120 
"HapaxyвaвВJI на заробітну плату" на суму 72,8 тис.грн., КВК 1160 
"Енергоносіі" на суму 11,0 тис.грн., інші поточні видатки на суму 123,8 
тис.грн.; 

2.5.2. збільшити видатки службі у справах неповнолітніх Броварської 
міської ради на загальну суму 407,5 тис.грн., в тому числі: 

2.5.2.1~ по КФК 090701 "Центри соціально-психологічної ребілітації 
дітей" на суму 147,4 тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 77,8 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 29,2 
тис.грн., по КВК 1160 "Енергоносії" на суму 11,0 тис.грн., інші поточні видатки 
на суму 29,4 тис.грн.; 

2.5.2.2. по КФК 070303 "Дитячі будинки" на суму 158,5 тис.грн., в тому V 
числі: ,по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 70,2 тис.грн., по КВК 1120 с 
"НapaxyвaвВJI на заробітну плату" на суму 25,7 тис.грн., інші поточні видатки 
на суму 62,6 тис.грн.; 

2.5.2.3. по КФК 090700 "Притулки для неповнолітніх" на суму 87,9 
тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 41,9 тис.грн., по 
КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 14,4 тис.грн., інші поточні 
видатки на суму 31,6 тис.грн.; 

2.5.2.4. по КФК 091214 "Інші установи та заклади" на суму 13,7 тис.грн., V 
в тому числі: по квк 1111 "Заробітна плата" на суму 10,0 тис.грн., по КВК 1120 , 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 3,7 тис.грн. 

3. Внести зміни до спеціального фонду бюджету міста: 
3.1. збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста на 

загальну суму 380,0 тис.грн., в тому числі: 
3.1.1.по КФК 33010000 "НадходжеНIIJI від продажу землі" на суму 280,0 

тис.грн.; 

: 3.1.2.по КФК 50110000 "Цільові фонди утворені Верховною Радою 
,Автономної." Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
,місцевими органами виконавчої влади" на суму 1 00,0 тис.грн.; 
" . ': 3.2. збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 
загальну суму 380,0 тис.грн., в тому числі: 

3.2.1. управлінню житлово-комунального господарства Броварської 

~CЬKOЇ ради ва загальну суму 220,0 тис.;рн., ~ тому числі: 
," . 3.2.1.1. по КФК 150101 ''КапlТальш видатки" на проектув8ВВJI та 

. рех~~сТрІІЩію гуртожитку по вул.Гагаріна, 12 встановити видатки у сумі 120,0 

;~~~ri>ii~;(:, :: ' ,; _., 
:: f; .. : •. .: . ., ..... ':'І, #. • • .". .. 



3.2.1.2. по КФК 240900 "Цільові фонди yrBopeHi Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади" збільшити видатки на суму 100,0 
тис.грн.; 

3.2.2. виконкому Броварської міської ради по КФК 150101 "Капітальні 
видатки" збільшити видатки на загальну суму 160,0 тис.грн, в тому числі: 

3.2.2.1.встановити видатки на робочий проект будівництва споруд для 
збирання та використання вод поверхневого (дощового) стоку по вул.КиївськіЙ 
(1 етап) у сумі 50,0 тис.грн.; 

3.2.2.2. встановити видатки на робочий проект Реконструкції 
магістральної вулиці районного значення (вул.Возз'єднання) в м.Бровари у сумі 
40,0 тис.грн.; 

3.2.2.3. встановити видатки на проектні роботи на будівництво 
пам'J1ТВИI(8 воїнам Афганістану у сумі 10,0 тис.грн.; 

3.2.2.4. встановити видатки на дольову участь по реконструкції ізолятора 
тимчасового утрим8ВIIJI Броварського МВ ГУ МВС Украіни У сумі 60,0 тис.грн. 

4. В межах загального обсягу бюджетних призначень спеціального 
фонду:. 

4.1. управлінню житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради по КФК 150101 "Капітальні видатки" вилучити видатки по об'єкту 
"Будівництво доріг" у сумі 487,3 тис.грн.; 

4.2. встановити видатки управлінню житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради: 

4.2.1. по об'єкту "Реконструкція (модернізація) зимової теплиці кп 
"Бровари - Флора" у сумі 60,0 тис.грн.; 

4.2.2. по об'єкту "Реконструкція доріг, тротуарів" у сумі 427,3 тис.грн.; 
4.3. виконкому Броварської міської ради зменшити бюджетні 

призначеННJI по КФК 160101 "Землеустрій"на суму 25,0 тис.грн., встановивши 
при ЦьомУ видатки управлінню житлово-комунального господарства 
Бро~арськоі міської ради по КФК 160101 "Землеустрій" у сумі 25,0 тис.грн. 

профінансувати 

.. . . . ... 
• ;1'-- •• • • • . . В.О.Антоненко 
.. ,. . 

J , : :,. ~ r 1- ~. • : ; 
~~.:.М:··Бровар'и·· . 
?\f.':~~~*'p~ Р:Г . 
:. NgC ~3"';"4~ '-:РР . 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА. ТІ' А КиУ:в .. 
ВИХ ~ СЬКОІОБЛАСТІ 

ОIlAВЧИй I(OМlТET 
07400, м. Бровари, вул. Гагарін 15 'Іі 

а, . м. (294) S-40 .. 94, 224-62-72 

~----------____ ~H! _________ ~Г 
ІІа Н!! від 

О "'-пр-о-п-о-з-и-.-rп-·· 
до ~~wення Броварс~IСОї міської ;ади від 14.04.2005 ро 

Про внесення змІН до додатків 1 2 3 4 5' ку 
Б .. · ' , , , до Р1ШеННJI 
роваРСЬКОl МІської ради від 29.l2.2004 року 

Н!! 614-30-24 ''Про бюджет міста на 2005 рік" 
( з наступними змінами) 

1 

Розглянувши пропозиції бюджетних установ, виконком Броварської 
міської ради 

пропонує: 

1. На виконанНJI Закону Украіни від 25 березЮІ 2005 року Н!! 2505 - IV 
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 
2005 рік" та деяких інших законодавчих актів Украіни" та рimеНШІ Київської 
обласної ради від 15.04.2005 рік Н!! 245-23-IV "Про BHeCeННJI змін до рimеНШІ 
обласної ради від 24.12.2004 Н!! 235-21-IV "Про обласний бюджет Київської 
області на 2005 рік": 

1.1. збільшити доходну частину загального фонду бюджету міста на 
~005 рік на загальну суму 5248,6 ТИС.Ірн., в тому числі: 

1.1.1.по КФК 11 010000 "Податок з· доходів фізичних осіб" на суму 
1435,1 тис.грн.; 

1.1.2. по КФК 410201 ОО "Дотація вирівнювання з державного бюджету" 
на суму 2575,2 тис.грн.; 

1.1.3. по КФК 41030000 "Субвенції" на суму 1218,3 тис.грн.; 
: 1.1.4. по КФК 41034300 "СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлiннJI праці та 
СОціального захисту ВИlCонавчих комітетів місьІСИХ міст обласного значеНШІ та 
~~ОННИХ у містах рад ДJISI забезпеч~~ внеску Украіни у ~іНансув~ня 
~П1JIьного з Світовим банком Проекту ПідвищенНJI ефеКТИВНОСТІ упрaвmння 

~ реформою системи соціального захисту в Україні" на суму 20,0 ТИС.Ірн.; 

• 1. 1.2. збільшити видаткову частину загального. фонду бюджету міста на 
~OOS ріІс на загальну суму 5248,6 тис.грн., в T~МY :ШСJI~: 

.- 1_ • 1.2.1. управлінню освіти БроваРСЬКОl ~lCЬKOl ради на загальну суму 
.. 2~S8,7 ТИС.грн., з них: . . 
,'. . 
~i:.. 1.2.1.1. по КФК 0700·00 "Освіта" на суму 2182,2 тис.грн., в тому числі по 
1:~ ~I<: 1111 "Заробітна пла~а" ~a· суму 1 592,8 ти~.грн., по КВК 1120 
~й;,raрахуваиНJI на заробітну мату" на с1М.У 5.89,4 тис.гри., 

.... 
I.~. : .... 
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1.2.1.2. по КФК 130107 "Утрим 

ДЮСШ" на суму 57 9 тис грн в т ~ та навчально-тренувальна робота 
, .., ому ЧИСЛ1 по КВК 1111 "З б' " 

с му 42,2 ТИС.грн., по КВК 1120 "На . аро 1тна плата на 
у . рахування на зароБІТНУ плату' на суму 15,7 

тис.грн., 

1.2.1.3. по КФ~ 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 18,6 
тис.грн., в тому ЧИСЛ1: по КВК "Заробітна ШІата" на суму 13 6 КВК 
1120 ~~Hapaxy~aHНJI на заробітну мату" на суму 5,0 тис.грн.;' тис.грн., по 

1.2.2.фlНансовому управлінню Броварської міської ради на загальну 
суму 1155,9 тис.грн., з них: 

1.2.2.1. по КФК 250323 "Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування" на утримання закладів охорони здоров'я на суму 1137,8 тис.грн.; 

1.2.2.2. по КФ~ 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 18,1 
тис.грн., в тому ЧИСЛ1: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 12,5 тис.грн., по 
КВК 1120 "Hap.~ на заробітну плату' на суму 5,6 тис.грн.; 

1.2.3. lнспеКЦ11 державного архітектурно-будівельного контролю 
Броварської міської ради по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
ва суму 4,9 тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 3,5 
тис.грн., по КВК 1120 ''Нарахування на заробітну плату" на суму 1,4 ТИС.грн.; 

1.2.4. спецвідділу контроJПO за станом благоустрою та зовнішнього 
дизайну міста Броварської міської ради по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого 
самоврядуванНJI" на суму 6,8 тис.грн., в тому числі: по квк 1111 "Заробітна 
плата" на суму 4,9 тис.грн., по КВК 1120 ''Нарахування на заробітну плату" на 
суму 1,9 тис.грн.; 

1.2.5. ВИІСошсому Броварської міської ради по КФК 010116 "Органи 
місцевого самоврядування" ва суму 156,4 тис.грв., в тому числі: по КВК 1111 
"Заробітна ІШата" на суму 114,7 тис.Ірн., по КВК 1120 ''Нарахування на 
заробітну плату" ва суму 41,7 тис.грн.; 

1.2.6. управліввю праці та соціального захисту населеВНJI Броварської 
міської ради на загальну суму 1693,7 тис.грн., з вих: 

1.2.6.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" ва суму 81,4 
тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "З~робітна плата" ва суму 44,8 тис.Ірн., по 
І<ЕК 1120 "Нарахува.в:вя на заробітну пла,у' на суму 16,6 тис.грв., по КВК 2132 
"Капітальний ремонт адміністративних об'єктів" ва суму 20,0 тис.грн.; 
. 1.2.6.2. по КФК 091204 "Територіальний центр" на суму 94,0 тис.грн., в 
тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 68,6 тис.грн., по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну пла,у' на суму 25,4 тис.грн.; . 
': 1.2.6.3. по КФК 090303 "Допомога на дoгJIJIД за дитиною В1ІСом до З 
Р!3КЇВ незастрахованим матеnям" збільшити видатки на суму 350,0 тис.гри.; 

'l'" • " . .'. ; . , 1.2.6.4. по КФК 090304 "Одноразова допомога при народжеНН1 дитини 
~більmити видатки на суму 640,0 тис.грв.; .... . .. 
,:':',: 1.2.6.5. по КФК 090305 "Допомога на Д1теи, JПQ перебувають П1Д ОП1ІСою 
~ ПЇЮІуванн.им" збільшити видатки ва суму 15,0 тис.~в~; 
:.!. ", 1.2.6.6. по КФК 090306 "Допомога на Д1теи одиноким матерям" 
: .~ізіьшити видатки на суму 500,0 тис.грн.; . . . 
~:' I,~... 1.2.6.7. по КФК 091300 "Допомога Д1ТЯМ-1НВamдам та інвалідам з 
;~cтвa" збільшити видаТКИ ва суму 375,5 тис.грн.; 
i!'i~1:' '.': 'r.,<.:, '~~:' ... ' 
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1.2.6.8. по КФК 090201 "Пільги вет .u 

еранам ВІИНИ та праці на ЖКП" 
зменшити видатки на суму 142,2 тис.грн.; 

1.2.6.9. по КФК 090204 "Пільги ветер .... .. б . .. анам ВІИСЬКОВОІ служ и та 
ветеранам органІВ ВнутрІШНІХ справ на ЖКП" зменшити видатки на суму 1 ОО О 
тис.грн.; , 

1.2.6.10. по КФК 090207 "Пільги грома "cruaм _; . 
•• ~Io , IUU постраждали внаСЛІДОК 

ЧорноБИЛЬСЬК~1 к~тастрофи на ЖКП" зменшити видатки на суму 120,0 тис.грн.; 
1.2.7. в1ДДtлy житлових субсидій Броварської міської ради зменшити 

видатки на загальну суму 279,1 тис.грн., з них: 
1.2.7.1.по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" збільшити 

видатки на суму 20,9 тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 15,3 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 5,6 
тис.грн.; 

1.2.7.2. по КФК 090405 "Додаткові виплати окремим категоріям 
населення на оплату ЖКП" зменшити видатки на суму 300,0 тис.грн.; 

1.2.8.управліншо комунальної власності Броварської міської ради по 
КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 14,3 тис.грн., в тому 
числі: по КЕК 1111 "Заробітна плата" на суму 10,1 тис.грн., по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 4,2 тис.грн.; 

1.2.9. управліншо житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 22,4 
тис.грн., в тому числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 16,4 тис.грн., по 
КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 6,0 тис.грн.; 

1.2.10. управліншо економіки Броварської міської ради по КФК 010116 
"Органи місцевого самоврядування" на суму 16,7 тис.грн., в тому числі: по КВК 
1111 "Заробітна плата" на суму 10,4 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на 
заробітну плату" на суму 6,3 тис.грн.; 

1.2.11. службі У справах неповнолітніх Броварської міської ради по 
КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 12,1 тис.грн., в тому 

. числі: по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 8,9 тис.грн., по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 3,2 тис.грн.; 

1.2.12. відділу культури Броварської міської ради по КФК 110000 
"Культура" на суму 148,6 тис.грн., в тому числі: по КВК 111.1 "ЗаРОбі~а плата" 
ва суму 1 08,5 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на зароБІТНУ плату' на суму 
40,1 тис.грн . . ' 

. 1.2.13'. відділу з фіз~льтури та спорту Броварської міської p~ по КФК 
130000 "Фізична культУРа та спорт" на суму 32,1 тис.грн., в тому ЧИСЛІ: по КВК 

. 1111 "Заробітна плата" на суму 23,4. ~C.ГPH., по КВК 1120 "Нарахування на 
заробітну плату" на суму 8,7 тис.грн.; . ... .. 

. 12 14 .. справах сім'ї та МОЛОДІ БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради на 
~ •• • ВІДДШУ У 

.~ суму 5,1 тис.грн., з них: ' . ~ " 24 4 
.. :.~ . 1.2.14 1 КФК 091100 "МОЛОД1ЖИl програми на суму , тис.грн., В 
. тому числі: ·Кв~ 1111 ''ЗаробітНа IJ.!Iaтa" на суму 17,8 тис.грн., по квк 1120 
. ·''Наря~а'DYYW б·тну плату" на суму 6,6 тис.грн.; ; 

• . -.J»&ЦUUJ. на заро І . ... . . . . 
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1.2.14.2. по КФК 091211 есц . 

ТИС.ГРН.' В тому числі: КВК 1111 ес3ароеб~amзовава бухгалтерія" на суму 5 8 
1ТНа ШІата" ва 4 2 ' 1120 "Нарахування на заробітну !Шату" ва с суму , тис.грн., по квк 

1.2.14.3. по КФК 091214 "Ц уму 1,6 ~C.ГPH.; 
реабілітації дітей - інвалідів" зме~НТР paнвьOl та медико-педагогічної 
числі. по КЕК 1111 "Заробітна!Ш "видатки ва суму 25,1 тис.грн., в тому 
"Нар~хування на заробітну пла""'" ата в6а суму 18,3 тис.грн., по КВК 1120 

'&..1 ва суму ,8 тис.грн. 

2.В межах загального обсvrv вида"I'VО .. . 2 О • • .... J .&.А ВОl частини загального фонду 
бюджету МІста H~ О 5 р1К ЗДІЙСНИТИ перерозподіл: 

2.1.упраВЛІННЮ праці та соціального захи Б·· . .. сту населення роваРСЬКОl 
МІСЬКО1 ради в межах загального обсlrМ1 БЮ7rVl\етних 

К К ес .... J ~ призначень зменшити 
видатки по Ф 09~304 Одноразова допомога при народженні дитини" на 
суму 45,0 тис.грн., збшьшивши при цьому видатки по КФК 091300 "Д . .. . . опомога 
ДІТЯМ-ІнвалІДам та I~Вал1Дам з дитинства" на суму 45,0 тис.грн.; 

. .~.2. управлlНIПО житлово-комунального господарства Броварської 
МlСЬКОI ради: 

2.1.1. в межах загального обсягу бюджетних призначень по КФК 090412 
"Інші видатки на соці~НИЙ захи:r" зменшити капітальні видатки на суму 40,0 
тис.грн., направивши ІХ на потоЧИ1 видатки; 

2.1.2. збільшити видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" на суму 
150,0 тис.грн., зменшивши при цьому видатки по КФК 100103 "Дотація 
житлово-комунальному господарству" на суму 100,0 тис. грн. та капітальні 
видатки управліюпо освіти Броварської міської ради по КФК 070000 "Освіта" 
ва суму 50,0 тис.грн.; 

2.3. управлінню освіти Броварської міської ради в межах загального 
обсягу бюджетних призвачень по КФК 070000 "Освіта" КВК 1161 "Оплата 
теплопостачання" зменшити бюджетні призначення по КФК 070101 "Дитячі 
садки" на суму 113,0 тис.грн., збільшивши при цьому асигнуваввя по КФК 
070201 "Школи" ва суму 101,0 тис.грн. та по КФК 070401 "Позашкільні 
заклади освіти" на суму 12,0 тис.грв.; 

2.4. зменшити бюджетні' призначення виконкому Броварської міської 
ради по КФК 250404 "Інші видатки" ва суму 10,0 тис.грн. ПО Програмі 
забезпеченВJI техногенноі та пожежної безпеки в м.Бровари на період до 2010 
року, направивши їх управлінню житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради на КФК 250404 "Інші видатки" У сумі 10,0 тис.грн. 
длJI ВИКонавни вищезазначеної програми; о • 

о. 2.5. ва виков8.ВВJI рішеНВJI Броварської міської ради від 0~.02.2005 року 
~! 643-31-04 "Про перепрофїшовання дитячого будинку змппаного типу 
. Любисток": .... о о 
: . . 2.5.1. зменшити бюджетні призначеВНJI ~авлівню освіти Броварської 
МіСЬкої ради по КФК 070303 "Дитячі будинки" ва загальну суму 407,5 тис.грн., 
:~:TOМY числі: КВК 1111 "Заробітна плата" на ~ 199,9 тис.грн., КВК 1120 
':'На'В рахування на заробітну плату" на. суму 7~,8 тис.~н., КВК 1121з608 
'0 Reprouo .• ~, 11 О тис грн . ЇВІШ потоЧН1 видатки на суму , 
,ц Сl1 на суму', .., 

~~с.rpи.; 
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2.5.2. збільшити видатки служб· 

міської ради на загальну суму 407 5 тис гр! У справах не~овнолітніх Броварської 
5 2 І КФК ,. Н., В тому чист· 

2 .... по 090701 "Центри со . . . 
ва суму 147,4 тис.грн., в тому числі: по ri~~~і~~зИХОЛ~ПЧНОї ребілітаціі дітей" 
тис грН. по КЕК 1120 "Hapaxyвa~rr б. аробlтна плата" на суму 77,8 

• , цпnn. на заро IТRy -", КВК 1160 "Енергоносії" на суму 11 О . ~a~J H~ суму 29,2 тис.грн., по 
. ' тис.грн., 1НПІ1 потоЧНІ видатки на суму 29 4 

тис.грН., ' 
2.5.2.2. по КФК 070303 "Дитячі будинки" 

числі: по КЕК 1111 "Заробітна " на суму 158,5 тис.грн., в тому 
плата на суму 70 2 тис грн по КВК 1120 

"Нарахування на заробітну плату" на cvмv 25 7 ти '. : ., . 
6
' 6. " .... J , с.грн., ІНШІ ПОТОЧНІ видатки на 

суму _, тис.грн., 

2.5.2.З. ПО КФК 090700 "Притулки 1І1ІСІ' непов . ." 879 . ,..,,- НОЛІТНІХ на суму , 
:K~~·2; ,;~МY ЧИСЛІ: по квк 11.11 "Заробітна плата" на суму 41,9 тис.грн., по 

арахування на зароБІТНУ плату" на суму 14,4 тис.грн., інші поточні 
видатки на суму 31,6 тис.грн.; 

2.5.~.4. ПО КФК 091~14 "~ установи та заклади" на суму 13,7 тис.грн., в 
тому ЧИСЛІ: по КВК 1111 ЗароБІтна плата" на суму 10,0 тис.грн., ПО КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 3,7 тис.грн. 

з. Внести зміни до спеціального фонду бюджету міста: 
З .1. збільшити ДОХОДНУ частину спеціального фонду бюджету міста на 

загальну суму З 80,0 тис.грн., В тому числі: 
З.1.1.по КФК 33010000 "НадходжеНWI від продажу землі" на суму 280,0 

ТИС·ГРН.; 

3.1.2.по КФК 50110000 "Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади" на суму 100,0 тис.грн.; 

3.2. збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 
загальну суму 380,0 тис.грн., В тому числі: 

. 3.2.1. управліmпo житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради на загальну суму 220,0 тис.грн., в тому числі: 

3.2.1.1. по КФК 150101 "Капітальні видатки" на проектування та 
реконструкцію гуртожитку по вул.Гагаріна, 12 встановити видатки У сумі 120,0 
ТИс.грн.; 

3.2.1.2. по КФК 240900 "Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади" збільшити видатки на суму 100,0 тис.грн.; 

З.2.2. виконкому Броварської міської ради по КФК 150101 "K~Tanьнi 
ВИДатки" збільшити видатки на загальну суму 160,0 тис.грн, в тому ЧИСЛІ: 
. 3.2.2.1.встановити видаТКИ на робочий проект будівництва споруд для 
Збирання та використання вод поверхневого (дощового) стоку по вул.Київській 
.(1 етап) у сумі 50 О тис.грн .. 

. 3.2.2.2. ~станови~ видатки на робочий проект Реконструкції 
:},jarістральної вулиці районноГО значеННJI (вул.Возз'єднання) в м.Бровари у сумі 
;~~,o тис.грн.; . 
'{ " 3.2.2.3. встановити вида~ на проектН1 роботи на будівництво 
~~~'JlТНИІса воїнам Афганістану У cyмi.l0,~ тис.грн.; 
.\; l 

··r,..,:. • 
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3.2.2.4. встановити видатки на дольову участь по реконструкції ізолятора 

тимчасового утримання Броварського МВ ГУ МВС України у сумі 60,0 тис.грн. 

4. В межах загального обсягу бюджетних призначень спеціального 
фонду: . 

4.1. упраВЛІВВЮ житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 150101 "Капітальні видатки" вилучити видатки по об'єкту 
"БудівництВО доріг" у сумі 487,3 тис.грн.; 

4.2. встановити видатки управлінню житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради: 

4.2.1. по об'єкту "Реконструкція (модернізація) зимової теплиці кп 
"Бровари - Флора" у сумі 60,0 тис.грн.; 

4.2.2. по об'єкту "Реконструкція доріг, тротуарів" у сумі 427,3 тис.грн.; 
4.3. виконкому Броварської міської ради зменшити бюджетні 

призначення по КФК 160101 "Землеустрій"на суму 25,0 тис.грн., встановивши 
при цьому видатки управліmпo житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради по КФК 160101 "Землеустрій" у сумі 25,0 тис.грн. 

Міський голова В.О.Антоненко 

.... 



Аодаток І 

до рішеlШЯ міської ради 
від "~ O~ 05 Н!! 6.2., -.!В-~ 

Доходи бюджету м.Бровари на 2005 рік 

тис.грн. 
~ Найменування доходів Загальний спеці:шы�піі фонд IОД Разом 

згідно із бюджетною фонд Разом ут.ч. 
класифікацією 

бюджет 

- розвитку 

6=(гр.З+гр. 

, 1 2 3 4 5 4) 
іОООО Податкові надходженни 41849,5 974 42823,5 

ПодаТК11 на доходи, податки на 

ПРllбуток, податки на збільшенни 

іОООО PllНKOBoi вартості 30059,1 30059,1 
0100 Податок з доходів ~ізичних осіб 29959,1 29959,1 
~OZOO Податок на прибуток підприємств 100 100 

Податок на прибуток підприємств і 

організацій, що належать до 

0202 комунальної власності 100 100 
~OOO Податки на ВJlacHicть 950 950 

Податок з власників транспоpmиx 

засобів та інших самохідних мяmии і 

0200 механізмів 950 950 

Збори за спеціальне виконавни 
0000 природних ресурсів 3670 3670 
0500 Плата за землю 3670 3670 

V. Внутрішні податки ва товари та 

~ ПОCJ!Yги 1780 24 1804 

~1 Податок на промисел 20 20 

.. ПЛата за державну реєстрацію суб"єктів . 
підприємницької діяльності, об'єднань 
rpомадян, асоціацій, інших 

. - дОбровільних об'єднань органів - . 
D{ , місцевого самовридувaинJI, статутів 

60 60 ~!Сриторіальвих громад 
'~I lInата за торговий патент на дemd види 

1700 24 1724 
:j~~КOi ДЇJrnЬиостї 6340,4 6340,4 " t:.J !аШІ податки 
.;' 100 мі . 1240 1240 
A~~CцeBl податки і збори 

~,~~~. ФіхСQВавий сільськогосподарсыGlй 
0,4 0,4 ':,~податок ... ";~ 

:~ ~;:.:'. Є_нА Податок для суб"ЄКТів малого 
5100 5100 .. ~ . 

:~ fK;., ~lдnPИЄМНицтва 
'.: .1-.':- ..... 
,,~r. .. , , 
': ~~! ,:. 



-- Нсподаткві надходжеllllП --.." 

0000 442 2840,6 О 3282,6 -
AдMillicтpaTllBlli збори та платсасі, 

ДОХОДІІ від Ilскомерційного та 

!ОООО побіllllОГО продажу 400 400 
Ю900 ДеРЖОIJllС мито 400 400 
!" НаДХОД)КСIIIIП від штрафів та 

\0000 ФіllаllСОВllХ саlllецій 42 42 
! 
І 

і ПерераХУIJОIШJl підПРИЄМЦЯМИ чаСТIСИ 
і 

ВОРТОС'l'і IІсстандартної ПРОдуІщії, 
і ВИГО'I'ОIШСIІОЇ з дозволу на тимчасове І . 
І 

. . .. 
ВIДХIiJIСIІШI ВІД вимог ВІДПОВІДІІИХ 

І стаlJДОР'l'ів ЩОДО якості ПРОДУJщії, 
І , 

видаllОГО Дсржавним Ісомітетом І 

; 
J Украj'JlИ 110 стандартизації, метрології і 
І 

се~ти(l)іlсації 10200 
1 
: , 
\0300 Адміllістративні штрафи та інші саlllсції 42 42 
10000 Illші IICllOAaTKOBi вадходжеllllП О 2840,6 2840,6 

~616 Інші JJодходженНJI до фонду охор.IІОI1Iсол,середовища 3 0,5 
І , 
1 

ВіДСО'l'lСИ за IСОРИСТУВ8ННJI ПОЗИlсами, 'lІсі і 

'11106 нвдаВОJIИСЯ з місцевих БJOджстів 

10000 
Власні JJодходженНJI бlОДЖСТНИХ 

установ 2837,6 2837,6 
'[0000 ДОХОДІ. Illд операцій з капіталом О 7280 7280 7280 
~' . . :, '. 

1 
НОДХОДЖСІІНЯ від відчухсенНSI маЙIІО. 

яке IJOJJC)ICIi'rra Автономній Республіці 
;1" . КРИМ '1'(1 МОЙІІа, що знаходиться у 
!·ОЗОО IСОМУШlш.ніІ·' власності 1000 1000 1000 
;,і НаДХОД)lССIIIIП від продажу зсмлll 
;і~ШlОО ІІСМО'І'СІJІІІЛІІІІІІХ аlстивів 6280 6280 6280 
I~Q.!OO НадХОДЖСНIІЯ від продажу землі 6280 6280 6280 
::000 Цільові фонди 232 232 , ..... 
!". • 

Збір 3(1 3(IGРУДIIСIJНSI наВIСОЛИШIII.ого 
:.:~OO 32 

nDИDОДIlОГО середовища 32 
.е .' • . . . ' , ..... . 
) ~. \' ЦIJJhопl фОIlДИ утворені ВеРХОВllОIО 
~~ .. . РадОIO ЛПТОlrОМllОЇ РсспубліЮf ІСРІІМ. 
'-~ ... 
'i~:{. орrUШ\МIІ місцевого самоврЯДУВОllІІЯ '1'11 

200 200 i~~ ~CI1CDltMtt ОP\'llIIDМИ ВИКОНDВ'ІОУ ПЛlЩІІ 
::~ ~';.~.; .. ~ "10М І.оходlо (бсз ТРВllсфСРТIО) 42291,5 11326,6 7280 53618,1 

:iiri"~:;':'- . , ;j;-.. • 
;. ~ .. '.~:. , 



ОФісійні травсфеРnl 

(рОЗШIIФРОВУЮТЬСИ за видами 

nOOO та 

І 

І 
І 
І 

\. 

~ 
І 

що H8ДXoДJJТЬ з інших бlОДЖетів 

... " ... .,,, числі: 

;VOJBeHU1°Jl з державного бюджету 

бюджетам на фінансування 

IneJMOl:lТY приміщень управління праці та 
соціального захисту виконавчих 

комітетів міських міст обласного 

IЗНILчеlflНJI та районних у містах рад для 

забезпечення внеску Украіни у 

фінансування спільного з Світовим 

I08lllКOM Проекту "ПідвищеННJI 

lеФС:К11IВНlостjО управлiННJI реформою 

IСИIC'feМИ соціального в 

Субвенція на yrpим8ННJI об'єктів 

спільного користув8ННJI та чи 

ліквідацію негативних наслідків 

IД1JIIЛЬJіОСn
О 

об'єктів спільного 

урядів зарубіхamx країв та 

о 

35 35 
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АО piшcIj1U1 r.do1lOt pu.и 8'" .",.~.,. ОО
ка б8~-3.5~ОР 

КФК 

010116 
061007 
.1170000 
.081002 
.090000 

.090412 

.091207. 

.ot0201 

.090204 

.090207 . 

.090210 

.091201 

.090405 

ВняаТКI' СіlOя.ету мІста Bpo.apl' на 2005 рІк 
за фупкцlонаn.поlO СТРУКТУРОIO 

ВIШАТКП ЗАГАЛЬНОГО ФОIlllY ВIШАТКJI СПЕIJ IAJlы�огоo 
3 ІІІІХ : 3 НИХ. 

IlІрахув ома,. нарау 

D.Ш&t1CII 61О,111КС1у 38 функціоllll&каео etPYКrYPOIO Пото.,." 
01Ula1a 

кaniтaт. 
01llllП8 

nPaЦI 
Dlтана ICOМ)'IIDII 

ПOТOЧllі праці 
... 011 

&.oro: (1tQA 
(1tQA "ПП .,ПІХ ні (1tQA BcLoro: 

(1CO,IlIOOO) (ІШ.ІІ 
нa3lnn 

1000) (ІІОД ІІОСІІУІ' 2000) (rcaд 
1110) 

'''0\ '-11 
1110) 1110\ 

OPГAНII МlCJU:BOro слмовр--- ..... - 366&.5 34791 2181.5 810.1 77.5 18Н 120.1 45 О О 

IВIDIПРАВоохоrоmп ОПАШІ 50 50 
оаПА 23450.6 23180.6 14314.5 5297.3 1801.4 270 IJ76.2 1754 188.4 61., 
mшt ВПДЛТКП НА охоrову:шоrов'я 32 32 О 

СОЦIЛJIЬПІШ 3АХІІа ТА СОЦIЛJIЬП 
!ЛІіІЗu..ou;lПIJI 15797.4 15692.4 646.9 .• ' 33~ los.0 32.8 32.1 0.0 0.0 
haai 8\UI8I1IU .. CDIIIanЬamA JIXИCr 30'.2 309.2 О о 

П~ПI~ОО.~WмmфDlП.ВВВ _. 120.0 120.0 о 
1\.}U8Clnua :І tQ на lIIIIN1I 8uuш та 

npaцi. 1crep11нu18iJ1cыcD8oT c:nydll. UrCP8IIIIМ ор ... О. 
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.ово УIQlll8ll1nn8 ...... лО •• .НО'" rDCnDJl8pa'811 3755 3468.5 134.4 4'" 5 281.5 44Іі" 758.7 О О О 37073 3155 I22I.Іі 

,ОI011Іі oaraнu MICQUOI1J caмo.DUY8IIIнa 215.4 205,2 1344 495 50 11,2 О 211.4 
.090412 IнDli .wumm Н8 саUЇ8IWIІІЙ 3IIXIICf 40 40 О 40 
100102 Кanfnm.НlfЙ IICМOнr .. mI08011J dlоlUIY 2000 200 О 200 
100103 JICrr8IIi8 .. rrло 'ОМУ I1JCIIQIIIIOC:nV 508Іі 508 fi soв.' 
100203 ііі місш 27800 2704.7 75.3 О 2780 
2S0404 1нwi.wumm 10.0 100 О 10 

&yдi8lUDll8Oo puaН1J1Y1ЩЇ8. peMOнrтa )'IpIUf811Н8 дoplr 
170703 мїcцaora "'Іенна О '82.3 508] 4740 982,3 
110101 3 ій О 25.0 250 25 
150101 Кaaї18lWli .1ШIUICН118 О 3155.0 3155 ]155 3155 

цш.а.1 фондn. )'І'8Dpeиі ОРПІНІІМІІ місцаоПІ CllМO.paцylllDН8 і 

240900 .,іCQellIWlI ODПlНllМII .1ІІІІ111І8'101 811&І11 225,,4 Ш.4 225.4 
240101 IJkDlcuні аіІІІоо.1 ФОIllllI О 7U О 78.9 71.9 

230 Уаll8_lвн аоаомlа 33~1 30.1 154.1 5'.7 s.в 20 О О О О О О О 332.1 
,010116 '011І'ІІІ11 .,icцaora CllМOIDUY8lllнa 20.1 2491 1548 59.7 58 20 О 2fi9.1 
250404 Iнwi8luamal 53 53 53 

1'0 Iucnexa18 aнa_DrD. а~улlDcll.аDrD КllUI1IIІІІID 50 50 333 12.fi І О О О О О О О О 50 
,01011' Opnнll місunoПІ само 50 50 ]3.9 126 1 О 50 



,:_.t;!a ....... _ ..... ......-•.• -••• -_... ••• _ •••• - ...... .' . ------------ - D -~- іГ --.,- --а'-4ИАГ" i,·.:'!.'.,r.··~:.";t.·:/~_~ •.. 'i.,;cii..--................. _Jicwrar""-r __ 410.4 4'11.4 :ua ID 11 D D D D 

;:~: L'ШJ1ltll.· • . ·/o,;;. ... lIlaie8oro , ... 14 14 46.1 11 D &.& 

. '.,.,701 'Uanн, сааїllllМlНll:lDalП.НО' .,.6iIIfтaaf, .aireJI 147.4 1474 771 29.2 11 D 141'" 
.. ,.,700 . 

4118 вcao8llOllїn.ЇIr П.9 17' 41.9 144 О П.! 

.091214 lнIIIi }'ImUI1W.,. JIIICIIILII' І3.7 137 10 37 О 13.'1 

.070303 ltImI.ї &уа" .... J5I.S 1585 70.2 257 О J58.s 

2S0404 Інші .1UI8ТXI' JU 189 О 11.' 
.020 Уlgl8 .. lпu ocaJm r8a.oro) 24111.7 23821.7 14677.5 54319 195'.5 2'00 3511'" 1790.2 1'0'" 707 62.7 1791.2 1561.0 27693.1 

.070000 ас.Па 23211 23021 14243,5 52713 18014 270 1976.2 1754 188.4 69.9 5'.2 пu 25267.2 

.010116 Орnunt мicцuoro СІМО 1711 1581 1118 413 20 171.1 
130107 У 18нu ........ O-: lJ06Crra ШОСШ 624.6 6246 322.2 1193 1581 37.2 36.2 2 08 3,5 1 &&1 .. 
.090412 1Іааі ......... COIIЇUIo8Idi-.cr 11.0 180 О 11 
150101 Кan~нi ___ О 15&1 15&8 1568 15&1 

.060 BIIuda у CllIIII8U с1и'r'18 MIIIIOJd (aa.ol1l). 4407 4407 203.0 75.1 '.1 0.0 310.0 оо 0.0 0.0 0.0 310.0 310.0 7so.7 
.090412 18111Ї ...... _CllllЇ ...... ~ 50.2 50.2 50.2 

3aa/all�Opeabaiipcna-aporpIII"""''111I1U111pO_ 
.091101 JIird 500 500 50 
.091100 МIIJI"aj8иi 2&&.7 2&&7 1611 596 91 О 2&&.7 
.091211 

. 
ана іа 21.5 29.5 20,,2 7.5 О 29.5 

.091214 lJnDi ya:nR08H 18 3IIIШIUIП 44.3 44.] 217 8 О .... ,3 
150101 КaninDнi UIIIIICIIR8 О 310.0 310.0 310.0 310 

110 BIIuda 1CY.II.'lYDR '8a.ora} 1420.7 1375.7 103'" 297.2 &0.1 45 52&.3 324.1 153.8 .S&.t 51,3 201.5 115.0 1,..7 
110000 1(YJIIo'lYP& 142D.'I 1375.7 8034 297.2 601 45 341.3 3248 1538 56.9 51.] 16.5 1752 
150101 Кannu..i _ННІ О 115.0 1150 115.0 ІI5 

150 BIIudn 2 dlЬ"'Нot КУ"''lYDП та CIIDDI'Y rвa.oro) 157.1 1571 48&.5 110.0 40.& О 370.& 212.9 50 19 19.9 1577 4u 1227.7 
130000 фlшtnta X)'JIIo'lYPl1.i CnODТ 157.1 157.1 486,5 180 406 330.0 212.9 50 І' 1'9 117 І JІП.І 
150101 Кaairaт.нi 81C11UC11118 40.& 40.& "0.& ~O.& 

ВWlЛТІШ НЕ ВШREсєmдо ОСІІОВІПІХ П'УІІ / ........ lt g i:l50 II.I~ О О О О О О О О О О О 50 
250101 В.копком Мlс.кallІ ..... PacDaиuR 410101 // , n Ї 50 q"!O О 50 

РАЗОМ: 11 * "о - IU61.'ё ~1863.2 812.3 2174.5 940.7 1D50,3 3224.4 3М.2 14&.& JSU '725.9 17~'" 7571&.5 

1";;У І \'" фІ л Р CcкpmapplWl q~ )~,. -//..ат_ or:;;;; -~ Л.В.Горбатюк 
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00":J- ..., (.ь, ~ 
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.... I~" ~ .. -.. Додаток 4 

до рішеВВJI міської ради 
•. і·' .:~ .... 
t : 
}:: 

від ,,'-~1)5 Х!! ьJ~-М-()~ 

КФК 

1 

150101 

ПеРe.JIік об'єктів, видатки ва вкі будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку у 2005 році 

Назва головного розпорядника Всього 

кошriв 
Загальний 

Відсоток видатків на 

Об'єп 
обсп 

завершеності завершення 

фінансуванн 
будівництва будівництва 

.. 
на початок об'єпана 

JI 
бюджетного майбутні 

року роки 
. 

% тис.грн. тис.грн. 

2 3 4 5 

Виковавчий комітет Броварської міськоі ради 17033,4 17,1 15287,4 

Реконстрyzщія майдану ва перетині бульвару 

Незалежності та вулиці Гагаріна (Ш черга) 1716,5 11,7 1515,4 
Будівl1ИЦТВО адмінбудинку (І черга) 7352,6 19,1 5946,1 
Проектування та будівництво артезіанських 

свердловин бюветвого типу по: 

бул.Незалежності 577,1 4,7 549,8 
вул.Грушевського 27,0 22,2 21 

Проекrвi роботи на будівництво Палацу урочистих 

подій по вул.Київській 120,0 8,3 110 

ут.ч. на 

Всьоrо погamеННJJ . 
заборгова .. видатКІВ 

ва ності, що 

поточвий утворилаСJl 

рік на початок 

року 

тис.rрв. тис.грн. 

6 7 

3351,5 0,0 

1066,5 
1444,0 

300,0 
21,0 

106,0 



.. ~t ,._ •• _ 01 ~ ,__ І. ... - О ... 

. ; І::;;', < :~' .-: БудіВниц~о Ішадов~а по вул.l(yryзова 6645,0 2 6562 40,0 
.' . ' .. 

• *0 ~: ..о. ,'. о • *. • О І 
- ... # * •• 

..' ДолЬов'it ічасп. у БУДЇВВИЦ'l1lі церкВи Петра і Павла 50,0' 50 50 50,0 
./ ' 

Дольова участь у будівництві церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці 50,0 50 50 50,0 
Проектув8ШDI полив ального водопроводу парку 

"Перемога" 60,0 60 60,0 
Робочий проек будівництва споруд ДJIJI збир8ШDI та 

. _ вИкориCТ8ВИJI вод поверхневого (дощового) стоку 
. по вул.Київській (1 етап) 185,1 185,1 50,0 

Робочий пр'оек Реконструкції магістральної вулиці 

рвйовиого значеНИJl (вул.Возз'єднaвиJI) в м.Бровари 114,0 114,0 40,0 
Дольва участь у реконструкції іЗОЗIJlТора 

тимчасового yrpимaвиJI мв ГУ МВС України 60,0 60,0 60,0 
ПроеIC'l'llї роботи по будівництву пам'я'filИl(8 вошам 

Афганістану 10,0 10,0 10,0 
Реконструкція парку їм. Т.Г.Шевчеика 40,0 40 40,0 
Реконструкція озера в парку "Перемога" 26,1 46,4 14 14,0 

150101 Віддш 3 фізичної КУJJЬТУРИ та спорту 651,7 67,3 213,4 40,6 0,0 
Реконструкція залу боксу ДЮСШ 90,0 66,6 30 30,0 
Реконструкція шахового клуба 70,0 84,9 10,6 10,6 
Реконструкція плавального басейну "Купава" 491,7 64,8 172,8 

150101 УпраВJJіння освіти 2447,0 9,0 2221,2 1568 0,0 

Реконструкція дахів в закладах освіти 836,4 11,4 741,4 580 _ 



: :. ... -... .., .,;. •• • t 

·'Ч~~.:~'·:/.:·;:~: .- Р.еКонcnpуКція пjJиміщевь'з8ІШадів освіти, 
: ." .. '" 'о' РеконcnpуКція приміщеllИJI .упрa.влiввJI освіти 

О' , 

Реконструкція фасаду.зоm Н!! 9 
Програма розвитку теплозабезпечеllИJI міста та 

впроваджеВIDI енергозберігаючих технологій 
'WYfW' Проектні роботи по будіввицl.».1 .�..�..�.AU"UI.-"'~ "'= .І. 

Будівництво мівіхотельні в зоm Н!! 3 
,~ U.1AU1ництво нового паркану навколо сзоm Н!! 7 

150101 IУпралівви ЖRТЛОВО-КОмyR8JIЬВОГО 
господарства 

Програма реконструщїї житлового фонду 

Реконструкція приміщеВIDI управліиви комунальної 

власності 

Реконструкція мостового полотна IПJIJIXопроводу по 

вул. Кyryзова 

Програма перспективного розвитку водопровідно

каналізаційного господарства та забезпечеННJI 

населеВIDI шсною питною водою вул. 

Старотроіцька 

Програма розвитку теплозабезпечеННJI міста та 

впроваджеВIDI енергозберігаючих технологій 

Технічне переоснащеИНJI вузлів обліку 

елепроенергії мереж зовнішнього освітленВJI 

м.Бровари 

60,0 
100,0 

340,0 

378,0 

60,0 

622,6 
50,0 

10848,0 

1016,8 

50 

1006,0 

1360,0 

1338,2 

91,8 

21 

10,2 

46,9 

39,3 

9,1 

52,5 

2,5 

60,0 
100,0 

340 

378 

60 

491,8 
50 

8481,5 

540 

50 

611 

1236 

635 

89,5 

60 
100 

340,0 

378,0 

60,0 

50,0 

3155,0 

290 

50 

200,0 

150,0 

555,0 

62,7 

0,0 
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:·;Ч!.~~:;~:[; z/пir.Р.~!Р~8: !'Фаащ" (yEe~~~ зовніmиіх стін 
-. ~ . . ..... ,_лового будіппсу ЧерlIJIXОВСЬКОГО 23) 

• ,Реконструкція зливної каналізації 

Реконструкція (модернізація) зимової теплиці кп 

"Бровари-Флора" 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлеllНJl 
Програма "Подвір'я" (будівництво ДИТJIЧИX 

майданчиків) 

Дольова участь у будівництві звалища ДJIJI 

захоронеВВJI ТВП 

Будівництво майданчиків ДJIJI збору ТВП та 

придбaииJI обл8ДВaииJI 

ПроепувaииJI та реконструкція гуртожитку по вул. 

Гагаріиа, 12 

Реконструкція доріг, тротуарів 

D~ДШlUЩrво 3-х приміщень ДJIJI збору смітrя 

150101 IУпраВJlіВВR праці та соціаJlьвоrо захисту 
васе.певВJI 

Програма розвитку теплозабезпечеllНJl міста та 

впроваджеllНJl енергозберігаючих технологій 

Реконструкція приміщеllНJl територіального центру 

обслуговувaииJI пенсіонерів 

150101 IВідді.п у справах сім'іта МОJlоді 

Реконструкція приміщеИНJI центру реабілітації дітей 

інвалідів 

1000,0 

565,0 

60,0 

300,0 

150,0 

200,0 

2200,0 

120,0 

1000,0 
390,2 

131,0 

31,0 

100,0 
837,0 

837,0 

25 

29,2 

64,1 

0,0 

4,4 

4,4 

750 

400,0 

60,0 

300,0 

150,0 

200,0 

2200,0 

120,0 

1000,0 
140 

131,0 

31,0 

100 
800,0 

800 

150,0 

200,0 

60,0 

300,0 

50,0 

200,0 

200,0 

120,0 

427,3 
140,0 

131,0 

31,0 

100,0 
310,0 

310,0 

0,0 

0,0 
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~~1/!5~1~1/~ КУА1УРВ .. 
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. . 
PeKOHCIpYКЦЇJI даху культурного центру "Прометей" 

PeKOHCТPYКЦЇJI сигналізації культурного центру 

"Прометей" 

Будівництво гардеробу в МКЦ "Прометей" 

Реконструкція приміщеИИJI краєзнавчого музею 

РАЗОМ 

Секретар ради 

285,0 

185,О 

15,0 
ЗО,О 

45,0 

32233,1 

22,0 131,1 185,0 0,0 

29,1 lЗl,1 95,0 

15,0 15,0 
ЗО,О ЗО,О 

45,0 45,0 

21,1 27365,6 8741,1 0,0 

Л.В.Горбатюк 
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доходів 

41030800 

41031000 

41030900 

41030600 

41030000 

41030300 

41030000 
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Додаток 5 
до рішенНJI міськоі РIUU! 

від /Ktv.mN!6,N-оМ-рР 

]]["IC~IIIIIC.I 

.. беягі. І\.їжб ... джeru.ІХ траllсфертів 

Нова TPalICdlep'JY 
Субвенції 3 деРЖUDllОГО БIО_е1У 

Субвенців з держввноro БJОДЖery на піпьп! ветеранам віііНI! тв праці, 
ветеранам віАськовоі cnyжби, ветеранам органів внytpішніх справ, 
реабinітованltм ГРОМlUUIнам, нкі етапlІ інвапідами внаспідок репресіА, або є 
пенсіонерами, ГРОМlUUIнами, які ПОС1Р8ЖДlUlИ внаспідок Чорнобиnьськоі 
каТВС1рОфll, та житлових субсидіА насепенню на оплату enектроенермі, 
приро.цноro I'83У, поcnyr тепло-, водопостачанНJI і ВOДOBїдвeдeHНJI, кваРТllpноі 

!Шати, вивезеННJI побyrовоro сміття тв рідких нечистот 

Субвенців з державноro бюджету на пільги ветеранам віАни тв праці, 

ветеранам віАськовоі cnyжби, ветеранам органів внytpішніх справ, rpoMIUUIHaм, 

які ПОС1р1lЖдaJlИ внаспідок Чорнобlшьськоі КВТВС1рофи, тв житлових субсидііі 
насenенню на придбанНJI тaepZIoro тв piдкoro пічноro побyroвоro папива і 

Г:9dJiВb.BHoro "". на пільги віЯни тв nnаиі 

ветеранам віАськовоі cnyжби. ветеранам opraнiB внytpішніх справ, 
ревбiniтоввним rpoMIUUIHaм, які етапи інвапідами BHвcniдoK репресіА, або є 
пенсіонерами, ГРОМIUUlнвми, які ПОС1рВЖДlUlи внаспідок Чорнобиm.cькоі 
КВТ8С'1'рофи з поcnyr зв'ику та інших, передбачених законодавством піпьг (крім 
пільг на одерЖВIIНJI ліків, зубопротезувВННJI, оплату enектроенермі, природноro 

і СКРВІШеноro raзy, тaeplIoro тв рідкоroпічноro побyrовоro папивв, поcnyr тепло 

, водопостачВННJI і BOДOBїдвeдeHНJI, квартирноі плати, вивезенНJI побyrовоro 
сміття та рідких нечистот) тв компенсацію за піпьroвиіі проїзд окремих 

кaтeropiA гРОМIUUIН 

Субвенців на ВНlШату lIOnOMor сім'ям з дітьми, мапозабезпеченим сім'нм, 
iнвaniдaм з .цнтинства та дітям-їнвaniдaм 

Всього еубвевцШ 3 lIepaalBBoro бlОДВСету 
СубвеНЦЇJJ на yrpимВННJI об'єпів cninьноro КОРИСТУВВННJI чи ліквідацію 

неrвтивних Bacniдкiв дїJJnЬHOCТЇ об'єпів cninьHoro користувВННJI з 

Броварськоro pвAoDoro бюдЖеТУ (ва pвдioMoвneННJI) 

ВсьогосубвенцUlззаraвьвоroФоUDY 

-вв 

Tllc.rpll. 

869:Z,3 

4,7 

1838,2 

3633,1 

14168,3 

35,0 

14203,3 

12344,3 

12344,3 

12194,3 
20,0 

130,0 
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