
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

(з наступними змінами) 

l 

Роз~~mи пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, В1ДПОВ1ДНо до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядуванНJI в Украіні", ст.52 Бюджетного кодексу України та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада . 

ВИРІшила: 

I.В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
бюджету міста ва 2005 рік здійснити перерозподіл: 

1.1. управлimпo економіки Броварської міської ради: 
1.1.1. на виконання рішення Броварської міської ради від 07.07.05 

року N!! 761-35-04 " Про затвердження змін до структури загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому виконавчих органів ради" 
збільшити поточні видатки по КФК .010116 "Органи місцевого 

самоврядувaнНJI" на суму 2,9 тис.грн, в тому числі по КВК 1111 "Заробітна 
плата" в сумі 2,1 тис. грн. та КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату в 
сумі 0,8 тис.грн., зменшивши при цьому поточні видатки по КФК .010116 
"Органи місцевого самоврядування" по вик~нкому Броварської міської 
ради на суму 2,9 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" у 
сумі 2.1 тис.грн та КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" у сумі 0,8 
,тис.грн .. ; 

1.2 Управлінню житлово комунального господарства: 
1.2.1 на виконання рішення виконкому Броварської міської ради 

від 09.08.05 N!!326 "Про виділ~ННJI коштів з резервного фонду" збільшити 
поточні видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" на суму 17,9 
тис.грн., зменшивши при цьому видатки виконкому Броварської міської 
РІЩИ по КФК 250102 ,'резе'р'НИЙ фонд" на суму 17,9 тис.грн. . w • 

. 1.2.2 збільшити вида~ по КФК'1 00203 " Благоустр1И МІста на 
суму 150 тис.грн, зменшивши при цьому видатки по КФК 100102 
"Капітальний ремонТ ЖИТЛОВОГQ фо~' на ~!М'Y 60 тис. грН •• 

, 1.3 Виконкому Броварськ!З! Мlсько! ради зменшити видатки по 

:~.КФК 250404 ". Інші вида~" на суму 50 тис. ІрН.. . , •. 
ЗАТ .&ро"рсыfl OPYlflpнR· 2003 ро 3 .... НІ IВlJ.2OQQ 





2 

1.4 Управліmпо комунальної власності зменшити видатки по КФК 
250404 " Інші видатки" на суму 40 тис.грн. 

1.5 УправлінlПО праці та соціального захисту збільшити видатки 
по КФК 170102 " Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" на суму 1 ОО 
тис.грн. та зменшити видатки по КФК 170З02 "Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям 
громадян" на суму 1 ОО тис. грн. 

2.На виконання рішення обласної ради від 28.07.05 N!! 268-25-IV 
зменшити видатки на суму 20,0 тис. грн. по КФК .010116 "Органи 

місцевого самоврядування" по управлінню праці та соціального захисту , 
передбачені на проведення ремонту приміщень управління праці та 
соціального захисту за рахунок субвенції з Державного бюджету. 

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

на загальну суму 1680 тис. грн., встановивши їі у сумі 21275,З тис.грн., в 
тому числі, за рахунок: 

З.l.l надходжень по КФК ЗЗОІ0000 "Надходження від продажу 
землі" на суму 14ЗО,0 тис.грн.; 

З.l.2 надходжень по КФК 12020000 " Податок з власників 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" на суму 
250 тИс.грн. 

З .2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста на загальну суму 1680,0 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 
міста на 1430,00 тис.грн. та ва будівництво, реконструкцію,ремонт та 
утримання доріг місцевого значення. на суму 250 тис. грн. 

3.2.1. виконкому Броварської міської ради збільшити видатки по 
КФК 150101 "Капітальне будівництво" на загальну суму 125,5 тис.грн., з 
вих: 

на виконання робочого .проекту реконструкції магістральної вулиці 
районного значения (вул.Воз"єднання в м. Бровари ва суму 5,5 тис.грн .. ; 
- на будівництво адмінбудиш9' ( друга черга) на суму 100,0 тис.грн. 
- на реконструкцію парку їм. Т.Г.Шевченка на суму 20.0 тис.грн. 

3.2.1.1 встановити видатки виконкому Броварської міської ради по 
КФК 180409 "Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди 
суб'!єктів підприємницької діяльності" та з~рахувати виділені кошти на 
госпрозрахункові рахУнки підпри~ств. в .СУМІ ЗО,О тис.грн,а саме; 
-КП.редакція газети "Нове ЖИТЕЯ у CYМ12~,0 тис.грн. . 

.' ~Броварській редакції мicькp~oннoгo рад10М~ВЛ~ВНJI ~ СУМ1 1 О T~C·ГPH. 
З .2.2. управлінню ОСВІТИ БроваРСЬКО1 МІСЬК01 ради збшьІПИТИ 

видатки по КФК 150101 на загальну суму 178 :ис.грн., ~ них: 
_ на реконструкцію прJ:fМЇЩевня управлшня І OCBI~ на суму 78,0 

. ...ас·грн . " . . . ."" . 
.,;&.А'.., . 

. -;ва реконструкцію 'дахів на суму 1 ОО тис. грн .. 
·f-i.:.~ . . З.2.3 відділу фізкультур~ та спорту збшьПІИТИ видатки по КФК 
J5QI0l на суму 187,0 тис.~н.~з ~: . 
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- рекон~трукцію шахового клубу на суму 40 тис. грн. 
-н а БУД1ВН~ТВ~ спортивних майданчиків в сумі 147 тис.грн. 

3.2.4 В1ДДtлy культури збільшити видатки по КФК 150101 на суму 
30 тис.грн на реконструкцію приміщення краєвзнавчого музею. 

3.2.5 управліюпо житлово-комунального господарства: 
3.2.5.1 збільшити видатки: 

по КФК 150101 на суму 320,0 тис.грн. в тому числі: 
-будів~тво майданчиків ДJUI збору ТПВ на суму 100,0 тис. грн. 
-на БУД1ВНИЦТВО дитячих майданчиків на суму 50,0 тис. грн. 
-на реконструкціІо мереж зовнішнього освітлення на суму 20,0 тис.грн. 
-на програму перспективного розвитку водопровідно-каналізаційного 

господарства та забезпечення населення якісною питною водою на суму 
150 тис.грн. 

- по КФК 180409 "Внески органів місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб"єктів підприємницької діяльності" та зарахувати виділені 
кошти на госпрозрахункові рахунки підприємств. в сумі 359,5,а саме 

- Виробничому управлінню комунального господарства у сумі-І 00,0 
тис .. грн. 
-кп "Флора" у сумі 50,0 тис.грн-; J 
-кп "Служба замовника" у сумі 209,~ тис.грн. 
- по КФК 170703 "Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання 

доріг місцевого значення" на суму 250,0 тис. грн. 
3.2.5.2 Встановити видатки : 

-управлінвю житлово-комунального господарства по КФК 180409 " 
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів 
підприємницької діяльності та зарахувати виділені кошти на 
госпрозрахункові рахунки підприємств у сумі 200 тис.грн, в тому числі 
-кп " Броваритеплоенергомережа" у сумі 200,0 тис.грн. 

4. В межах загального обсягу видаткової частини спеціального 
фонду бюджету міста здійснити перерозподіл: 

4.1 зменшити видатки по КФК 150101 по виконкому Броварської 
міської ради на суму 1 О тис.грн та в додатку 4 виключити пункт "Проектні 
роботи на будівництво пам"ятника воїнам Афганістану" 

4.2 зменшити видатки по КФК 150101 по виконкому Броварської 
'міської ради на суму 60 тис.грн та в· додатку 4 виключити пункт 
,,Реконструкція ізолятора ти~асового утримання МБ ГУ МВС України". 

4.3 збільшити видатки по КФК 150101 по відділу культури на суму 10 
тс.грн. та доповнити' в додатку 4 пунктом "Проектні роботи на 

. будівництво пам"ятника воїнам Афганістану". 
.. 4.4 В додатку 4 до рішення Броварської міської ради викласти в 

.. новій редакції: .. ... . 
.'. _. по управліншо освіти: . пункт " Реконстр~1SI ~?~oтo .г~мназ~: 1М. 
о' • ОліЙНИКа" на" РеконструкцІЯ ЦОКОJПO та фас~ Г1Мназ111М. ОЛ1иника ; 
.. : . :по відділу культури: ~~ "Реконстр~1Я даху куль~ного центру" 
~ . Прометей" на ,,РеконсТрукція. ПРИМІщення культурного центру 

~. ~ "Прометей" 
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-по управлінню житлово-комунального господарства пункт" : 
Реконструкція парку в районі масиву" Торгмаш" на " Будівництво парку в 
районі масиву" Торгмаш"" . 
-по виконкому Броварської міської ради пункт:" Проектні роботи на 

будівництво Палацу урочистих подій по вул. Київській" на " 
Реконструкція кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка під палац урочистих подій" 

4.5 Встановити видатки фінансовому управлінню Броварської міської 
ради з бюджету розвитку міста по КФК 250344 "Субвенція з місцевого 
бюджету державному БІоджету на виконання програм соціально
економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 60 тис.грн. 

5. Додатки 1,2,3,4 до рішення Броварської міської ради від 
29. 12.2004р. К!! 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" з наступними 
змінами викласти в новій редакції (додаються). 

6.фінансовому уп авлінню Броварської міської ради профінансувати 

видатки, згідно з . іЧJ+~~~1''' 
7. Це ріше ~~ l~fШ ає сті з дати його прийняття. 

*~ 
, СІ7. СІ ГI\Гtil 

МіСЬКИЙ"!!а ~ 
мо Бровари ~ ф ь 

'о: .." І) 
O.l', ().9. О. 9 (J * "" о. 

К!! ~.8.9-.1r-()~ w '8 

В.О.Антоненко 



Подання: 

НачальниК . 
фінансовоГО упраВЛІННЯ 

- секретар ради 

~~ ~_*_~ __ -_____ §?_ · . орбаno: 
поГОДЖЕНО: 

- перший заступник міського голо~!!И!!!с~::::::::::::~~~~і~~~ ~UUЩII 

виконуюча обов'язки завідуючої ,./d 
- юридичним відділом - roловний спеціаліст ___ ---:;rrpr~,.~ __ Т.М.Чепira 

- начальник управлінви економіки 

- завідуюча загальним відділом 

. . 
- roлова комісії з питань соціально-
економічного та" КУЛЬтурного розви 
біоджету,фівавсів та цін ТКУ, В.І.БєJIЇ1C --------------------



. БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. Бровари. вуn. Гагарін&, 1 5. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

1 ~~ ____________ ~N2 _______________ ~r D на 1ё. ________ ---.:Вїд 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішеННR Броварської міської ради від 08.09.2005 року 

"Про внесення змін до додатків 1,2,3,4 до рішення 
Броварської міської ради від 29.12.2004 року 
N2 614-30-24 "Про бюджет міста на 2005 рік" 

( з наступними змінами) 

Розглянувши пропозиції бюджетних установ, виконком Броварської 
міської ради 

'. " ., . . 

, .. . 
~. , 
.' 

:~:: •• :: 1 
~ ... _" .. . 
.; .... -.. 
:... \ .. ' 

пропонує: 

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

1.1. управлінню економіки Броварської міської ради: 
1.1.1. на виконання рішення Броварської міської ради від 

07.07.05 року N2 761-35-04 " Про затвердження змін до структури 
загальної чисельності апарату міської ради та виконкому 
виконавчих органів ради" збільшити поточні видатки по КФК 
.010 116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 2,9 тис.грн, в 
тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" в сумі 2,1 тис. грн. та 
КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату в сумі 0,8 тис.грн., 
зменшивши при цьому поточні видатки по КФК .010116 "Органи 
місцевого самоврядування" по виконкому Броварської міської ради 
на суму 2,9 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" у 
сумі 2.1 тис.грн та КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" У 
сумі 0,8 тис.грн .. ; 

1 .. 2 Управлінню житлово комунального господарства: 
1.2.1 на виконання рішення виконкому Броварської міської 

ради від 09.08.05 N2326 " Про виділення коштів з резервного фонду" 
збільшити поточні видатки по КФК 100203 "Благоустрій міста" на 
суму 17,9 тис.грн., зменшивШИ при цьому видатки виконкомУ 
Броварської міської ради по КФК 250102 "Резервний фонд" на суму 
17,9 тис.грн. . 

1.2.2 збільшиТИ видатки по КФК 100203 " Благоустрій міста 
на суму 150 тис.грн, зменшивши при ц:ому видатки по КФК 100102 
"Капітальний pe~oНТ житлового ф~~дr на .. суму 60 тис. грн .. 

1.3 виконкому БроваРСЬКО1 МІСЬКО1 ради зменшити видатки 
по КФК 250404 " Інші видатки" на суму 50 тис. грн . 

., 



1.4 УправлінНlО I<ОМУJlальної власності зменшити видатки по 
КФК 250404" Інші видатки" на суму 40 ТИС.грн. 

1.5 УправліннlО праці та соціального захисту збільшити 
видатки по [(ФІ( 170102 " Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом окреМIІМ категоріям громадин" 
на суму 1 ОО тис.грн. та зменшити видаТКІ-1 по КФК 170302 
"Компенсаційні випла1'Н ІІа пільговий проїзд на залізничному 
транспорті Оlсремим I<аТ~I~оріям громадян" на суму 1 ОО тис. rpH. 

2.На ВIІКОllання рішеllНЯ облаСIІОЇ ради під 28.07.05 N!! 268-25-
IV зменшити видатки на суму 20.0 тис.грн. по KcDK .01 О 116 "Органи 
місцевого самоврядуваНIІЯ" по управліннlО праці та соціального 
захисту, передбачені нп проведення ремонту приміщень управління 
праці та соціального захисту за paXYIIOK субвенції з Державного 
бюджету. 

З. Внести зміни до спеціального фонду бlOджету міста: 
3.1. збільшити доходну частину спеціального фонду 

бюджету міста на загальну суму 1680 тис. грн.. встановивши ЇЇ у 
сумі 21275,3 тис.грн., в тому числі, за рахунок: 

З.l.1 надходжень по КФК 33010000 ·'Надходження від 
продажу землі" на суму 1430,0 ТИС.грн.; 

З.l.2 надходжень по КФК 12020000 " Податок з власників 
транспортних засобів та іІІШИХ самохідних машин і механізмів" на 
суму 250 ТИС.грн. 

З.2. Збільшити видаткову частину спеціального фонду 
бюджету міста на загальну суму 1680,0 ТИС.грн., в тому числі 
бюджету розвитку міста на 1430,00 ТИС.грн. та на будівництво, 
реконструкцію,ремонт та утримання доріг місцевого значенни. на 
суму 250 тис. грн. 

З .2.1. виконкому Броварської міської ради збільшити видатки 
по КФК 150101 "Капітальне будівництво" на загальну суму 125,5 
тис.грн., з них : .... .. 

на виконання робочого проеІау реКОНСТРУКЦl1 маГlстральНО1 

вулиці районного значеt~НЯ (ву~.ВОЗ"єднання в м. Бровари у сумі 
5,5 тис.грн .. ; , . . - . 
_ на будівництво аДмінбудиНlСУ.( друга черга) у СУМ1 100,0 тис.грн. 
_ на реконструкціlO парІСУ ім.Т.Г.~евченка на суму 20.0 тис.~~. .. 

З.2.1.1 встановйти видаТJСИ ~ИК~НІ(ОМУ БроваРСЬК01 МlСЬКО1 
ради по КФК 180409 "Внески оргаНІВ M~~Ц~BOГO С~,овридуваиня у 
статутні фонди суб"єктів підпрИЄМН~ЦЬКОl Д1ЯЛЬ~ОСТ1 та зарахува~ 
виділені кошти на госпрозраХУНКОВІ рахунки ПІДПРИЄМСТВ. в СУМІ 

ЗО,О тис.грн,а саме; ...". 
кп 'я'газеТI-' Нове ЖИТТЯ У СУМ120,0 тис.грН. . 
-Б редак~J... p-eдaK~iї міськрайонного радіомовлення у сумі 10 
- роварсьюи·. . . 

тис грн . ..' ....... б' 
. '.? вліннlО освіти БроваРСЬК01 MIC~K01 ради з шьшити 

З .2·_к·- Уфпкра150 1 О І на загальну суму 178 тис.грн., з них: 
видатки по '. . . -



- на реконструК~ію пр~МіщеНIІЯ управління освіти на суму 78,0 тис.грн.; 
- на реКОНСТРУКЦ1l0 даХІВ на суму І ОО ТИС. грн. 

3.2.3 відділу фіЗІ<уЛЬТУРИ та спорту збільшити видатки по 
КФК 150101 на суму 187,0 тис.грн.,з НИХ: 

- реконструкцію шахового r(лубу на суму 40 тис. грн. 
-н а будівництво СПОРТИВНИХ майданчи(ів в сумі 147 тис.грн. 
3.2.4 Відділу I<УЛЬ1'УРИ збільшити видаТJ(J'1 по КФК 150101 на 

суму 30.0 тис.грн. на pel(OIlCTPYlcuiJO ПРlІміщення краєзнавчого 
музеІО. 

3.2.5 управл і н ню житлопо-комунального господарства: 
3.2.5.1 збільшити IJидаТКІ'1 по J(ФК 150101 на суму 320,0 

тис.грн. в тому числі: 

-будівництво майданчН!{ів ДIlJI збору ТПВ ІІа суму 100,0 т. грн 
-на будівництво ДИ·ГЯ'ІИХ маіідаJJLJИI(іlJ на суму 50,0 тис. грн. 

-на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на суму 20,0 т.грн. 
-на програму перспеl(ТИВНОГО РОЗВИТІ(У водопровідно-каналізацїйного 

господарства та забезпечення населення якісною питною водою на 
суму 150 тис. грн. 

- по КФК 180409 "Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб"єктів підприємницы�оїї діяльності" та зарахувати 
виділені )(ОШТІІ на госпрозрахункові рахунКІ·[ підприємств. в сумі 

359,5,а саме 

- Виробничому управліннJO комунального господарства у сумі-
100,0 тис .. грн. 

- КП "Флора" у сумі 50,0 тис.грн-; 
-кп "Служба заМОВНИІ(а" у сумі 209,5 тис.грн. 
- по КсІ>К 170703 "Будівництво, реКОНСТРУІ(ція, ремонт та 

утримання доріг місцевого значення" на суму 250,0 тис. грн. 
3.2.5.2 ВстанОВИТИ видатки: 

-управлінню житлово-комунального господарства по КФК 
180409 " Внески органів місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб"єктів підприємницької дія~ьності та зараху~ати виділені 
кошти на госпрозрахункові рахунки ПІДПРИЄМСТВ У СУМІ 200 тис.грн, . 
втому ЧИСЛІ 

_ кп " Броваритеплоенергомережа" У сумі 200,0 тис.~рн. 
4. В межах загального обсягу видаТКОВОI. частини 

спеціального фонду бюджету міста здійснити переРОЗПОДІЛ: 
4.1 зменшити видаТIСИ по КФК 1501 О 1 по виконкому 

Б КО·l· ~'I ісы1оїї ради на суму І О тис.грн та в додатку 4 
роварсь &' б . " 

иКТ Проеl<тні роботи на УДІВНИЦТВО пам ятника 
виключити пуп " 
воінам Афганістану" 

4 ? еншити видатки по КФК 150101 по виконкому 
.- зм 60 4 

Б .. М·ІСЬКО·І· ради на суму тис.грн та в додатку 
роваРСЬКОl . . 

РеlСОНСТРУКЦIЯ Ізолятора тимчасового утримання виключити ПУМІСТ " . 
МБ ГУ МВС Укра·~ни". 



4.3 збіЛЬШИТIІ видаТКІ'1 по КФК 15010 1 по відділу культури на 
суму 1 О тс.грн. та ДОПОВІІІіТИ в додаТI(У 4 пунктом "Проектні роботи 
на будівництво пам"ятника воїнам Афганістану". 

4.4 В додаТІ(}' 4 до рі шеllНЯ Броварської міської ради 
викласти в новій рсдаl(цїі: 

- по управліннlО освіти: пункт" Реконструкція цоколю гімназії 
ім. ОліЙНlІка" на" Реl(онструкція цоколю та фасаду гімназії ім. 
Олійника"; 

-по відділу ІСУЛЬТУРИ: пункт "РеКОНСТРУlсція даху культурного 
центру" Прометей" на "РеКОНСТРУI(ція ПРИI\'lіщення культурного 
центру "Прометей"; . 

-по упраВЛIНIІЮ житлово-комунаЛЬНОI'О господарства пункт 

"РеконстрУlсціJI паРІ\У в районі масиву "Торг~шш" на " Будівництво 
парку в районі масиву" Торгмаш"; 

- по ВИКОНl(ому Броварської міської ради ПУНКТ " Проектні 
роботи на будівництво Палацу урочистих подій по вул Київській на 
" Реконструкція кінотеатру ім. т.г. Шевчеllка під палац урочистих 
подій ". 

4.5 ВстаНОВИТIІ видаТКІ'1 фінансовому управлінню 
Броварської міської ради з бюджету розвитку міста по КФК 250344 
"Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
ВИlCонання програм соціально- економічного та культурного 

розвитку регіонів у сумі 60 тис.грн. 

Міський голова В.О.Антоненко 



І : 
І , 
f 

до рішеННJI міської ради 

від ()8 .. ()~ PF Ни &.9 -&~-p~ : 
j 

f 
1 

Доходи бюджету м.БроваРII на 2005 рік 
J 
і· . 

1~. 
• 
І. 

·1 . 
f 
j 
1 
~oo 

НайменуванНD доходів 

зПдно із бlоджеmОIО 

класифікацією 

2 
ІІодатковінадходженНR 

1 
і Податки на ДОХОДІІ, податки на прибуток, 

рооо податки на збільшенНR ринкової вартості 

РІОО Податок з доходів фізичних осіб 

:0200 Податок на прибуток підприємств 
~. Податок на прибyrок підприємств і 

~ . організацій, що належать до комунальної 
~ . 
;0202 власносТІ 
:0000 Податки на ВJlacнicть 

j' . і. • 

\
'.. - Податок з власників 'Іранспортних засобів та 

0200 ішпих самохідних машин і механізмів 
І - Збори за спеціальне виконанни 
,0000 природних ресурсів 
10500 Плата за земmo 

і· " 
10000 Внутрішні податки на товари та послуги 
10601 Податок на промисел 

1,' .... ~тa за державну .реєстрацію суб"єктів 
1'"· " підприємницької діяльності, об'єднань 
і" ГPOM8дm, асоціацій , інших добровільних 

j . > . об'~ань органів мicцe~~гo., . 
само~рядувaннJl, cтa1Yf1В тер~Рlanьних 

!!603 громад' , 
. '... Плата за торго~ий патент ва дCJIКi види 
~700~иємницькоідUШьвості 
!!оо I8mi податки ' 
~100 Місцеві податки і збори 
, . 
*", . .' . . . .. 
~.~. . . . 

~QO ~~~ований сільськогосподарський податок 
~;GI;f1 єдиний податок ДJIJI суб"єктШ Mano~ Os" . о" - • " • , 

~ ~иЄМВИЦ'rва, • . 
~;~ "::.~: t . ИеподаТКВl надходжеlllD! 
:~r.· r·.,·· .. ". .. .. . . . . :~:\. : 
а .. ::)..... .. )....... .,0 .. 

3агапЬІІІІЙ 

фОПД 

3 
41849,5 

30059,1 
29959,1 

100 

100 

3670 
3670 

1780 
20 

60 

1700 
6340,4 

1240 

. 0,4 . 
, 

, '5100 

442 

тис.грн. 

спеціапы�llйй dlOПД 

Ра0М ут.ч. 

бlОДЖет 

РОЗВІІТКУ 

4 5 
1232,3 

1208,3 

1208,3 

24 

24 

2925,6 о ... 

Ра0М 

6=(гр.3+гр. 

4) 
43081,8 

30059,1 
29959,1 

100 

100 
1208,3 

1208,3 

3670 
3670 

1804 
20 

60 

1724 
6340,4 

1240 

0,4 

5100 
3367,6 



гоо надходження коштів від відшкоду8ВIIНJJ 
.., 

~ В1Рат сільськогосподарського 
f, і лісогосподарського виробництва 

85 
~ 

І Aдatlвlетративиі збори та ПJJатежі, ДОХОДИ 
)000 від некомерційноrо та побічноrо продажу 400 400 
)900 Державне мито 400 400 
Г' Надходження від штрафів та фінансових 

~ooo санкцій 42 42 r 
; 

Перерахув8IПIJI підnриємцими частки і 
і 

вартості нестандартної ПРОдукЦії, : 
І , 

виготовленої з дозволу на тимчасове 
: 

і 
вiдxиnеННJI від вимог відповідних стандартів 

і щодо пості продукції, виданого Державним . 
j 

І хомітетом України по стандартизації, j 
0200 Ме'Ірології і сертифікації 

0300 АдмініС1ративні Ш'1рафи та інші санкції 42 42 
0000 ~інеподатковінадходження О 2840,6 2840,6 . 
І, Iвmi надходжеlШJl до фонду 

~~16 охор.навкол.середовища 3 0,5 
Відсотки ~a користув8IПIJI позиками, Ш 

1106 вадаввлиCJI з місцевих бюджетів 
~ooo Власні надходжеННJI бюджетних установ 2837,6 2837,6 
~ooo Доходи від операцій з капітаJlОМ О 16816,1 16816,1 16816,1 
І НадходжеlШJl від відчужеННJI майна, пе 
І належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що знаходиться у комунальній 
0300 власності 1965 1965 1965 
. Надходження від продажу зеМJlі і 

~ooo нематеріаJlЬНИХ активів 14851,1 14851,1 14851,1 
0100 НaдxoД>lceННJI від продажу землі 14851,1 14851,1 14851,1 -
~oo Цільові фонди 301,3 301,3 
. , Збір за забруднеlШJl навколишньОГО . 
~o 

, 75,9 природного середовища , 75,9 

Цільові фонди утворені Верховною Радою 
" , Автономної Республіки Крим, органами ..... 
" , 

місцевого самоврядування та місцевими ' , 

1100 225,4 225,4 органами виконавчої владИ , , 

~ 42291,5 21275,3 16816,1 63566,8 ~ Р130М доходів (без трансфертів) 
р,"і' ::.: -' . ..... .. 
'.,і- . 
;1 " Офісiliні трансферти (розшифров!ютьCR 

; 

20436,1 О 20436,1 
~!.a ВИДами трансфертів та БJОджетJВ), 
1'1 ООО в· · ' О' О 
~ ~ ІД оРганів дер>кавного ~авл1llНJI . ,,' , 

~ !,ОIIIТи, що надхОДJ1ТЬ'з іВШИХ БIОДЖСТ1В 
6212,8 

, 
6212,8 , 

~~~... " ' 
, . fb .. ~, _ 11 , 

,','~:'.' . 



0201 дотації виріВНІОванНJI, що одеРжyJОТЬСJl з 
! дерЖавного бlОД)Кету 

5300 С),бвенції, D тому числі: 

- Субвенція на yrpимання об'єктів спільного 
користуванНJI та чи nіквідацЬо негативних 
наслідків ДЇJUlьHocтi об'єктів спільного 

0303 користування 
~ 

0343 Субвенція з державного БJОДЖС1У місцевим 
БIОД>I(етам на фінансуваНIIJI ремонту 

приміщень упрaвnіНIIJI праці та соціального 
з8ХИс1У ВИI(онавчих комітетів міст 

обласного значения та районних у містах 

рад ДJJJI забезпечеНIIJI внеску Украіни у 

фінансув8НIIJI спільного з Світовим банком 

Проекту "ПідвищеНIIJI ефективності 

управління рефОРМОJО системи соціального 

захис1У в Украіні" 

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних 

10000 організацій 
30000 З іншої частини бlОД>Кету 

Кошти, одерх(ані із загального фонду 

бюджету. до БJОДЖету розвитку 

30100 (спеціального фонду) 

\ . . 

Разом дох~~n а y~ 

г-------г-------т-------r-------~~~ 

6212,8 6212,8 
14223,3 14223,3 

зs зs 

20 20 

62727,6 21275,3 16816,1 84002,9 
62727,6 21275,3 16816,1 84002,9 

::> ~ ~орбаТlOК 
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Водатк., 6ІОд_ету allCTa Вровар •• на 2005 рік 
3В функціОНDЛЬНОЮ СТРУКТУРОШ 

RПJfА.ТКlI 3АГА1ЬНОГО ВпдАТКП 
3 JlІІХ 

оnmna 
OМll1U 

-.- -, 
BIUUmQI 61OJ11181Y 311 фунхціоlf8lП,НОIO c:rp)'IПИIOlО Пoroчні 

npaui 
11 •• 18 на '-" Пoroчні 

BCldlro: (кад 31nn ні(кад Bc.ora: 
(кад 

.нІ1Х 
І(кад ІООО) 1000) (кад noc:nyr 2000) 

1110) 
112П\ Iltnll 
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' ... npl8pQIIНOI'O 183)'. noc:пyr 'IaIJI08. IIQAOnoc:ta'I8НIUI 
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IдpyrDЮ c:raтri 57 ЗIUIDII)' YкpalJfll "Про ОСlіІу" .1. оnnay 

IІрIIJlOДНClПl n3)'. пoc:яyr1UllО-. 
lі,' ааpnlpno( IU1aПI, IIDC3I:IU18 noбytalOПІ 
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IПiJIW1I·, ,аКі 
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lIOCIJ)'r 3000 3000 
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КanТram.иі -uaaerl... О .1'0.0 310.0 3100 .110 

110 BIIuda IСУЯ.'lYDU (1ICIoCI1'D) 1375.7 1375.7 803.4 297.2 60.' О 67u 324.1.5J.I 51.9 51.J .J.88 .1.11,5 2CJ.88,5 
Kvm.'IW!L 1375.7 13757 8034 297,2 60.1 О .141.3 324.8 153.8 56.9 51.3 16.$ 1717 
1C8ni'nnHi _uaaeи... О .1.11.5 331.5 331.5 .131.5 

ВUJlAТlQI НЕ ВШВЕСЕВІ АО ОСНОВВlIХ l1'УП и n2t.. '7 ~ О О О О О О О О О О О 29.4 
Вакаакаи ula.rcol IUUUL РаераНIІА "она '/ "11= • n t9.4 ~ О 29.4 



:'. .., ... : .. '.' ._' Додаток 4 

до рішеннн міської рад" ." .. 
.. від ,,~O.?, О§}(2 N.9-H-OV 

Перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитися 

за рахунок коштів бюджету розвитку у 1005 році 
КФК 

. 
Назва головного РОЗПОРJlДНика Всього ут.ч. на 

. коштів Відсоток видатків на Всього погашення 

Об'єкт ЗагалЬНl~Й 
. 

заборгова-завершеності завершенНJI ВllдатКlВ 

обсяг будівництва будіВНlоlцтва на ності, що 
. 

фінансування на початок об'єкта на ПОТОЧНІІ" утворилася 

бlОДЖетногп майбутні рік на початок .. . 
року РОКIІ po~1' 

.. 
% ТИС.грН. l1IС.I"рIІ • ТІІС.ГРН. ТІІС·ГРН. 

1 . 2 3 4 5 6 7 

150101 ВllКОlіаВЧllЙ коаlітет Броварської міської ради 18744,5 17,1 17038,2 7147,6 0,0 

• РеконструІЩЇJI майдану на перетині бульвару. 

Незалежності та вул. ~aгapiнa (ПІ черга) та 
. придб8НIIJI обладн8НIIJI 1716,5 11,7 1545,1 1545,1 

- Будівництво адмінбудинку (І черга) 7352,6 19,1 5946,1 1444,0 
Будівництво адмінбудинку ( друга черга) 1486,9 

ПроеІСТ)'В8НIIJI та будівництво артезіанських 

свердловин бюветвого типу по: 

бул.Незалежності 577,1 4,7 549,8 300,0 
. Вул.Грушевського 27,0 22,2 21,0 21,0 

в районі парку "Приозерний" 60,0 60,0 60,0 . -
на перeпmi вул.Короленко та б.Незалежності 28,0 28,0 28,0 



~ 
~. . 

РскоиC'1'pyКЦЇJr Jdвотепру їм. Tr ШевчеllD під 
цamщ урочиC'lИX подій" . . 129,0 8,3 129,0 129,0 
Будівництво кладовища по вул.кутузова 6645,0 2 6562,0 140,0 

Будівнііцтво інженерних мереж дитячого містечка 

по програмі "Ківдердорф інтернешнл" 150,0 150,0 150,0 
Реконструкція вул Грушевського 1000,0 1000,0 1000,0 
БудївНlщrво водовідводу стічної води по масиву 

Оболонь 100,0 100,0 100,0 
БудівlШЦІВО церкви Петра і Павла 100,0 100,0 100,0 

БУllіВ1111UТВО uepD11 ПОКРОВ11 ПресВJlТОЇ БОГОРОД1щі 10070 100,0 10070 
Проеlcrува1l1U1 ПОЛ1іВального водопроводу парку 

"Перемога" 60,0 60.0 60.0 
Робочий проек будівництва споруд ДJUI збирання та 

використання вод поверхневого (дощового) стоку 

по вул.КиївськіЙ (1 етап) 185,1 185,1 50,0 

. РоБОЧ1u1 ороек Реконструщії магістральної вулиці 
районНого значеННJI (вул.Возз'єднання) в м.Бровари 114,0 114,0 45,5 

Реконструкція приміщеНВJI управління комунальної 

власноСТЇ 
. 

125,0 125,0 125,0 
Ре~онстрyIЩЇJI діючого відділу реєстрації актів 

цивільного ставу по вул.Шевченка,2 140,0 140,0 140,0 
Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка 60,0 60,0 60,0 
Реконструкція озера в парку "Перемога" 26,1 46,4 14,0 14,0 
ВиготовлеRНJI проепно-кошторисної документації 

на реконструкцію ориміщеНВJI управління освіти 19,1 19,1 19,1 



....... -;.':. . ,-' ... -. .. . .. , - ... . _ .. 
~. [.:_ о о 

о • , ....... -.- о о . - .' . 
ПоповиеJПDI ста-.:утиих фондів піідприємств: 

кп редащіи газети" Нове житrя" 20,0 
о 

20,0 20,0 

Броварська редакція міськрайонного радіомовлеШDI 10,0 10,0 10,0 

250344 Фінансове управління 
-

. Субвенція з місцевого бюджету державному 
о бюдже1)' на ~иконанНJI програм соціально-

о 
. 

о О . 
еКОИОl\~ічііого розвитку регіонів ( Реконструкція 

о . О 

іЗОJIJlтора ТlІмчасового О)'ТрJlмаНШI МБ ГУ МВС 
о 

У.країпш) 60,0 60!0 60.0 . . 
о 

О 

150101 Відділ] фїЗllЧllОЇ КУЛЬТУРII та спорту 898,7 67,3 460,4 357,6 0,0 
о-

О 

О 
О Реконструкція залу боксу ДІОСШ 90,0 66!6 ЗО!О 30.0 

о 

о • . 
Будівництво СПОРТlіВШLХ МаІ1данчиків 207,0 207,0 :!07.0 
РеконС'Ірукціи шахового клуба 110,0 22,8 50,6 50,6 

о 

РекоиструкцїSl ШІавального басейну "Купава" 491,7 64,8 172,8 70,0 

150101 Уnpавлівни освіти 3237,9 9,0 3012,1 2866,9 0,0 

PeKoHCТPYКЦЇSl дахів в закладах освіти 836,4 11,4 741,4 680,0 
Реконструкція приміщень закладів освіти, в Т. ч.: 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 
реконструкціи приміщения 11Іс Н!!20 40,0 40,0 40,0 
рекоиструкців фасаду ппсоли Н!l 80,0 80,0 80,0 
реко~струщія фасаду ппсоли Н!6 50,0 50,0 50,0 
Реховструкціи приміщеlUDl управління освіти 700,9 700,9 700,9 
Рекоиструщія фасацу 30Ш Н!! 9 340,0 340,0 340,0 



· .. ," 
~ f. .. ~~. ~.: 0':'0 " Пр~грама :розвНТl9' теІШозабезпсчсНЮІ міста та 

-~ ." впjJоваджеllllJl енерГозберіГаючиХ техНологій 
Проектні роботи по будівництву шкоnи-садка К!! 1 
Будівництво мінікотельні в зоm N!! 3 

Будівництво нового паркану навколо СЗОШ Н!! 7 
Реконструкція цокоJПO та фасаду гімназії ім.С. Оліш 

Упраління житлово-комунального 

господарства 

150101 Всього, в ТеЧе по об'єктах: .. 
Програма реконструкції житлового фонду 

Реlсоиструкціи r.toCТOBOfO полотна шлихопроводу по 

вул. Кутузова 

Програма перспективного розвитку водопровідно

І~аналізаційного господарства та забезпеченни 

иаселеlШИ иКЇСНОIО ПИТ110ІО водоІО 

Програма розвиткУ теплозабезпеченни міста та 
впровадженни енергозберігаlОЧИХ технологій 

Тёхнічне переоснащенни вузлів обліку 
електроенергії мереж зовнішнЬОГО освітлении 

м.Бровари 

Програма "Фасад" (yreпленни зовнішніх стін 

житлового будинку Черняховського 23) 
PeKOHC'l'pyкцїJI 3JDIВHOЇ каналізації о 

PeKOHC'l'pyкцїJI (модернізація) зимової теплиці кп 

"Бровари-Флора" 

РеконC'l'pУКЦія ганку Пенсійного фонду по 

вул.Незалежноcti 

Будівництво парку в районі масиву "Торгмаш" 

378,0 

60,0 

622,6 
50,0 
80,0 

12547,5 
10788,0 

1016,8 

1006,0 

1360,0 

1338,2 

91,8 

1000,0 

565,0 

85,0 

35,0 

100,0 

21,0 

10,2 
10,2 

46,9 

39,3 

9,1 

49,1 

2,5 

25,0 

29,2 

378,0 

60,0 

491,8 
50,0 
80,0 

10226,0 
8466,5 

540,0 

611.0 

1236,0 

680.0 

89,5 

750,0 

400,0 

85,0 

35,0 

100,0 

378,0 

0,0 

468,0 
50,0 
80,0 

5611,5 
3852,0 

290,0 

200.0 

400.0 

530,0 

62,7 

382,0 

200,0 

85,0 

35,0 

100,0 

0,0 



:~(":'., :. 
.. 

............ РехоиС1рyrщїJr мереж зовнimвього освїтлеННJI 320,0 320,0 320,0 1 .. , . 
. . , . . - -

ПРОІрвма !'Подвїр'JI" (будівництво ДИТJIЧИX _. - . . ..... -. 
І майданчиків) 150,0 150,0 100,0 , , 

Будівництво майданчиків ДJIJI збору mп та 

придбавняоблццнання 2200,0 2200,0 700,0 

Проеrryвання та реконструкція гуртожитку по вул. 

Гагаріна, 12 120,0 120,0 120,0 

Реконструкція вбудованих бойлерних в житлових 

будиНках комунальної власності 10,0 10,0 10,0 
-

РеконсТруїщія 'доріг, тротуарів· 1000,0 1000,0 177,3 
'БудіВ1ІИЦТВО 3-х пРиміщень ДJШ збору смітгя 390,2 64,1 140,0 140,0 

- 180409 Всього, в т.ч. пО' об'єкrах: . 
_. 

1759,S 1759,5 1759,S 

- ПОПОВІІСШІЯ cTnтynl0ro фонд)' Вl1робlШЧОГО 
600,0 600,0 600,0 

УПР.lР5ліНllЯ комунального господарства ....... 
Поповнення CTaтyтнoro фОНДУ КП" Флора" 250,0 250,0 250,0 -, 
Поповнення cтa~oro фонду кп "служба 

709,5 709,5 709,5 
- '. замовника" 

Поповнення CTaтyтнoro фонду -. - 200,0 - КП"БроваРlпеплоенергомережа - 200,0 200,0 

-

150101 
УnpаВЛЇННR праці та соціального захисту 

населенНR 131,0 0,0 131,0 131,0 0,0 
Програма розвитку теплозабезпечення міста та 

впровадження енергозберігаючих технологій 31,0 31,0 31,0 
Реконсtpукція приміщення територіального цeНtpy 

обслуговування пенсіонерів 100,0 100,0 100,0 
150101 Відділ у справах сім'і та молоді 837,0 4,4 800,0 310,0 0,0 



',' 

150101 Відділ культури 
РеконстрyщiJI приміщеВВJI культурного центру 

"Прометей" 

Реконструкція СIШlалізації КУЛЬ1УРного центру 

"Прометей" 

БудіВНlIЦШО гардеробу в МКЦ "ПрометеП" 

Реконструщія ПРIDtіщеННJI краєзнавчого музеlO 

Проектні роБОТИ,на будівШІЦТВО пам"Jlтника 

воїнам АфГalіістану 

.. - \РАЗОМ 

Секретар раді! 

837,0 4,4 
436,5 22,0 

185,0 29,1 

15,0 
30,0 

196,5 

10,0 

36893,1 21,1 

800,0 310,0 
382,6 331,5 0,0 

131,1 95,0 

15,0 0,0 
30,0 

196,5 196,5 

10,0 10,0 

32110,3 16816,1 0,0 
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