
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

!Про внe'7ННJ1 ~MiH та ~оповнень до рішеННJI Броварськоїl 
МІСЬКОІ ради ВІД 29. 12.2004р. N!! 613-30-24 

"ПРQ затвердження Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку міста на 2005 рік" 

( з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію начальника управління економіки 
Броварської міської ради Возняка С.М. та розглянувши клопотання 
начальника управління освіти Онищенка В.І. від 01.07.05 N!!717, від 
18.10.05 N!! 1074, начальника управління житлово-комунального 
господарства Морозової В.О. від 26.08.05 N!! 677, N!! 678, від 07.09.05 N!! 
703; від 10.10.05 N!! 760, від 18.10.05 N!!790, начальника відділу 
капітального будівництва ЛИтвиненко Л.М. від 10.10.05 N!! 607, 
начальника відділу культури Багмут Н.А. від 17.08.05 N!! 144, начальника 
управління праці та соціального захисту населення Рогатюка ю.п. від 
'22.06.05 N!!616, від 27.09.05 N!! 129, завідуючої відділом бухгалтерського 
обліку виконкому Краснікової О.А. від 13.10.05, начальника відділу 
фізичної культури та спорту Лавер П.І. від 20.10.05 N!!139, настоятеля 
парафії "Покрова Пресвятої Богородиці" протоієрея Лесюка М. від 
26.08.05 N!!210-01, настоятеля храму святих апостолів Петра та Павла 
протоієрея Левчук о. від 17.10.05 керуючись п.22 ст. 26 Закону України 
,Дро місцеве самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Броварської міської ради 
від 29.12.2004 N!! 613-30-24 "Про затвердження Програми соціально
економічного та культурного розвитку міста на 2005 рік": 

, , ' 

, ' 

. , , 1. Внести зміни до програм: 
',: ',' , 1.1. "Місцева програма соціально-економічного розвитку" в'" 

, ,аqтині заходів : . 
! .. ' '.'0' п. 1 Заміна дахів на шатрОВІ, в т.ч. СnШ N!! 5, СЗ9І?,:~!!?-,:БДЮТ, 
збільшити видатки' на 425,0 тис.грн. та читати - о~сяги' на.'РІК 1105,0 
. ;,. ~ _ 1105 О тис.грн. (УправЛІННЯ ОСВІТИ). 
'ТИ~lГРН., з бюджету розвитку , ЗАТ .&Po •• pc.n Оруаplf"· 2DD3 Р. 3 .... НІ ВВNt100 
... # •• 

i~." ". 



.. ' .. 

".'.000515. 
: , 

.' . .. .. 
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" Б . П.- УДІВНИЦТВО ШКОли-садка ХаІ ( , 

програми. (Управління освіти). - , проект), Виключити з місцевої 
п. 7 Реконструкція фасаду 30Ш Ха9 б' 

ГРН. та Llитати - обсяги на рік 440 О -, з шьшити видатки на 100,0 тис. 
тис.~рн. (Управління освіти). ,тис,г:н., з бюджету розвитку - 440,0 . 

п. І О Завершення реКОНСтрукції залу боксу дюсш ~I: 2 б· • 5 О .. ,2 , ЗІЛЬШИТИ 
фІнансування на , ТИС.грн., та читати, - обсяги н . 35 О 
б 35 О а РІК , тис.грн., З 
юджету розвитку - '. ТИС.грн. (Відділ фізичної культури та спорту). 

п.Іl РеКОНСТРУКЦІЯ майдану на перетиНІ' Г' .. вул. агаРІна -
НезалеЖНОСТІ (3 черга), зБІЛЬШИТИ фінансування на 300 6 
б' , ТИС.грн., та 

читати - о сяг~ на РІК 1845,7 тис.грн., з бюджету розвитку - 1845,7 
тис.грн. (ВКБ МІСЬКВИКОНКОМУ). 

п. 16 Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 
Програма "Покрівля", збільшити видатки на 30,0 тис. грН., з загальног~ 
фонду, та читати - обсяги на рік 170,О'тис. грн.; Програма реконструкції 
житлового фонду, збільшити видатки ~a 110,0 тис.грн., та читати - обсяги 
на рік 520,0 ТИС.грн. Всього по програмі - 1087,0 тис.грн.: з загального 
фонду - 185,0 тис.грн., з бюджету розвитку -:- 902,0 тис.грн. ( УЖКГ ). 

п.l 7 читати в наступній редакції: Програма перспективного 
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення 
населення якісною питною', водою, обсяг.и на рік - 150,0 тис.грн., 
збільшити видатки на 150,0 тис.грн, та читати - обсяги на рік 300,0 
тис.грн.; п.п.17.1 Реконструкція,вузла в самопливну мережу від напірних 
трубопроводів по бульв. Незалежності, обсяги на рік - 100,0 ТИС.грн.; 
п.п.17.2 Впровадження енергозберігаючих ~ехнологій:, заміна насосного та 
електричного обладнання,; насосної' стаНції' '2-го підйому по вул. 
Щолківська, обсяги на рік - 150,0 T~C'ГPH; всього по програмі читати -
обсяги на рік 550,0 тис.грн., з бюджету:р~зви~ку - 550,0 тис.грн. (УЖКГ). 

п. 19 Благоустрій 'міста, ЧИТf.!.ти в такій'редакції: ' , 
благоустрій міста, .всього 'о~сяги" на, рік, -, 3358,6 тис.грн., з 

загального фонду - ЗЗS8,6111с.грн.j'В ТОМУ:ЧИСЛІ: І " ", 

а) безпосередньо ва ~лaroустрій - 3314,2 :rис;rpн.' 
б) придбання спец. TeXHi~ ~ .44,4 ~ис.~н. (УЖКГ) .. 
п.п.19.1 Проект peKoHc:rPYКЦ~~ .теПЛИЦІ, об~ги, на рІК - 85,0 тис.грн., 

з бюджету розвитку~' 85,0 тис.'грн. (УЖКІ),~ , . оо 
21 Чи ' .... едакЦії: БудівництвО та реконструкцІЯ ЗЛИВОВОІ 

П. тати в таюир , , 'о б ' 
каналізації, збільшити видатки ва,,912,7 ~C'I1:'B., з ЮДЖ~ розвитку -
200 О І І ' ,_ розпорядНИК УЖКГ, IS0,Q тис.грн. -

, тис.грн.(SО,о .тис~грн. j .,' пі приємств і організацій ~ 
розпорядник ВКВ. МІСЬКВИКОНКОМУ), коШТИ д 
762 о'" аВного бюджету -,150,0 :rис.грН., та читати 

,7 тис.грн.; субвевцш з ;дep~, .'.,. '... :: ,:" . ' 
- обсяги на рік 1112, 7 ~ис.грн. ' : ". " . ',',. l'в і кап' І'т'аль' ~ий та поточний , ., орlГ тротуар , . 

п. 22 Рек~нсЧ'~КЦШ д 'обсяги ва рік -1659,6 ТИС.грн., в т. ч: 
ремонт дорожнього' покр~я, всь~r?J обсяги. на рік, ~ 177,3 тис:грн., З 
- реконструкція ' ДOPl~, ,~~:rY~P~~' " '". 
бюджету розвитку - ,177,3 тИ~.ГР~'~, : 

;:' , • '. І' 
, І , :. " " 
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- капітальний ремонт, зменшити видатки 126 О 

. 474 О на ,тис.грн, та читати -
обсягИ на РІК... ,тис.гр~., кошти на будівництво доріг- 474 О . 

- поточнии ремонт, зБІЛЬШИТИ видатки на 408 3 ' тис.грн., 
. І 008 3 ., тис.грн., та читати -

обсяги на рІК , тис.грн., кошти на будівництво доріГ-l008 3 
(УЖКГ). ' тис.грН. 

п. 23 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста 
збільшити видатки на 40,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 360,0 
тис.грн., з бюджету розвитку - 360,0 ТИС.грн. (УЖКГ). 

п. ~ ... 6 ~итати в наступній редакції: Реконструкція приміщень, 
веНТИЛЯЦІИНОІ системи, встановлення роздягальні та внутрішні роботи у 

МКЦ , обсяги на рік 140,0 тис.грн., з бюджету розвитку - 140,0 тис.грн. 
(Відділ культури). 

п. 34 Технічне переоснащення та реконструкція ліфтів приміщення 
виконкому, обсяги на рік 200,0 тис.грн. - виключити захід з місцевої 
програми. 

п.З 8 Реконструкція приміщення управління комунальної власності, 
збільшити фінансування на 46,4 тис.грн., та читати - обсяги на рік 171,4 
тис.грн., з бюджету розвитку - 171,4 тис.грн. (ВКБ міськвиконкому). 

п.41 Реконструкція ізолятора тимчасового утримання Броварського 
МБ ГУ МВС України В Київській області, обсяги на рік - 60,0 тис.грн., 
розпорядником коштів вважати фінансове управління. 

п.4 7 Будівництво спортивних майданчиків, збільшити фінансування 
на 100,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік З07,0 ТИС.грн., з бюджету 
розвитку - З07,0 тис.грн. (Відділ фізичної культури та спорту). 

П.52 Змінити назву заходу, та читати ,його в такій редакції: 
"Будівництво парку в районі масиву "Торгмаш", обсяги на рік - 1 00,0 
тис.грН., З бюджету розвитку -, 100,0 тис.грн. (УЖКГ). 

, 

1.2. Доповнити програму Ha~ пунктами : . 
П.5З Реконструкція даху басейну &C~дep", встановит!' обся~ на РІК 

- 75,0 тис.грн., з бюджету розвит~~, 75~0 тис.грн. ~правлlННЯ ОСВІТИ). . 
0.54 Реконструкція даху 'ДНЗ ~'Катюша", встанови~и обсяг~ на рІК 

- 75,0 тис.грн., з бюджету р~звитку - 75,0 тис.грн. (УправлІННЯ ОСВІТИ). 
.' І'. 

і 

1 З В 'ни до "Mi~цeBoi програми соціально-культурного . нести ЗМІ о • 

розвитку" в частині заходів: . ; '. , .' , , . 
8 Б ·· кви' Петра та Павла в м. Бровари,' зБІЛЬШИТИ п. УДІВНИЦТВО цер .. 172 О 

ви 72 О '. j та' читати - обсяги на рІК ,. тис.грн., З 
датки на ,тис.грн., . (в ом Броварської міської ради ). 

бюджету розвитку - 1'72,0 тис.гр~. . ~oнк кви' Покрова Пресвятої 
9 П анНЯ та БУДІВНИЦТВО цер 

п. роектув '72 О тИс грн . та читати - обсяги на рік 
Богородиці, збільІіІИТИ видатки: на _ і 72 О tис.;;н. (ВиконКом Броварської 
172,0 тис.грН., з бюджету розвитку·. ' , 
Міської ради ). ' о , І о 

.: • • .' І. • І • " 

1 4 В ' · І • до "Пр~грами соціального ,захисту населення В 
" нести зМІНИ j • 

частині заходів: 
, , 'о 
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п.l п.пl.6. Здійснення за рахун . 
компенсації фізичним особам які ок КОШТІВ бюджету міста виплат 

, надають соціальні послуг б' 
видатки на 10,0 тис.грн., та читати _ обсяги . и, ЗІЛЬШИТИ 
загального фонду - 15,0 тис,грн (у . H~ РІК 15~0 тис. грн., з 

) . правлlННJI праЦІ та СОЦІального захисту 
населення . 

І 5 Внести зміни дО "М' .. . . IсцеВОI Програми охорони навколишнього 
ПРIIРОДНОГО с.ередовища" в частині заходів: 

П.l БУ~ІВН~ЦТВО пав~льйону бюветного водопостачання по бульв. 
Нез~еЖНОСТІ, зБІЛЬШИТИ фІнансування на 75,0 тис.грн., та читати - обсяги 
H~ РІК 375,0 тис.грн., з бюджету розвитку - 375,0 тис.грН. (ВКБ 
МІСЬКВИКОНКОМУ). 

П.5 Проектув~ня. та бу~івництво артезіанської свердловини 
бюветного типу в раИОНІ парку Приозерний" , збільшити видатки на 
1 00,0 ТИС.грн., та читати - обсяги на рік 160,0 тис.грн., з бюджету 
розвитку - 160,0 тис.грн. (ВКБ міськвиконкому). 

1.6. Внести зміни до "Місцевої програми енергозбереження та 
енергозабезпечення" в частині заходів: 

П.l Програма розвитку тепло забезпечення міста та впровадження 

енергозберігаючих технологій: ПТМ "Броваритеплоенергомережа" , 
зменшити видатки на 150,0 тис.грн., та читати - обсяги на рік 530,0 
тис.грн., з бюджету розвитку - 530,0 ТИС.грн. А також виключити з 
програми підпункт: "Водопровідно-каналізаційне господарство", обсяги 

на рік - 150,0 ТИС.грн. (УЖКГ). 

1.7. Внести зміни до '''Місцевої програми інформатизації та 
комп'ютеризаціі'" в частині,заходів: 

П.l Створення локальної мережі:' замі::ь п.l.2. "організ~ційний 
відділ" читати _ "відділ державної peecтpaцll юридичних та фІЗИЧНИХ 
осіб", обсяги ва рік - '7,2 тис.гРн., з загального фонду - 7,2 ТИС.грн. 
(Адміністративво-господарсь~ відділ). 

, ' . . , . 
1.8. Внести зміни до "Місцевої прог~ам~ по O~OPOHI .пам ЯТНІІКІВ 

історії та архітектури Mi~цeBOГO 'зна~ення ' в чаСТИНІ захОДІВ: 
П.l Реконструкція сквеІ?У та пам ятника Т.Г.Шевченко - виключити 

з Місцевої програми. (Ужкг). ,ОО • 

3 П . б 'бvдівництво пам ятника ВОІНам АфгаНІстану, 
п. роеКТНl ро оти на JI, " ., • 

об . 1 О О грн 'розпорядником, КОШТІВ вважати ВІДДІЛ 
сяги на рІК - " ТИQ. "" ,; , 

КУЛЬтури. 
, ., ... " 

. "'М' цевоі програми залучення IввеСТllЦll1 : 
1.9. Внести ЗМlНИ'ДО Іс , , , 



п.l Програма залучення інвестицій, обсяги на рік - 50,0 тис.грн., 3 

бюджету розвитку - 50,0 тис.грн., розпорядниками коштів вважати 
виконком Броварської міської ради - 7,0 тис. ГРН., управління економіки -
43,0 тис.грн. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради 
профінансувати видатки згідно з даним рішенням. 

в.о. Антоненко 

м.Бровари 
від rВ~?'~ ~5 _ 
Х2 JJH-d,/'-~ 

.' 

.. 



ПОДІІІІІІЯ: 

начальник 

управління економіки 

Погоджено: 

секретар міської 
ради 

С.М. ВОЗНЯК 

перший заступник: ---_-=~~~~i~;:" міського голови ".. О.А. Кияниця 

начальник 

фінансового управління -J-~", А.М. Зеленська 

завідуюча юридичним відділом 
;І <"'? 

С d І.Г. Лавер 

. 
завІдуюча 

~.;. загальним відділОМ ~ • Н.І. Гнатюк 

голова постійної комісії З 

питань соціально-економічного 
та культурн?го розвитку, 
бюджету, фІнансів та цін 

.. 

• 'о 

о' 

В.І.Бєлік 

' ... ' ... 
._ . е. 

О 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. Бровари, вул. Гагаріна, 1 5. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~~ __________ ~H! _________ ~Г D Ваю __________ Від 

DPопозицІі 
до рішення Броварської міської ради від 27.10.2005 року 

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

( з наступними змінами) 

1 

РОЗГЛЯНУВШИ пропозиції бюджетних 
Броварської Ndськоїрцди 

установ, виконком 

пропонує: 

1. На виконання рішення Київської обласної рцди від 27.10.2005 
ріК Н! 297-26-ІУ "Про внесення змін до рішення обласної ради від 
24.12.2004 Н! 235-21-ІУ "Про обласний бюджет Київської області на 
2005 рік": 

І.l.збільшити доходну частину загального фонду бюджету NdcTa 
на 2005 рік на загальну суму 2071,2 тис.грн., в тому числі: 

·1.1.1. по КФК 41036800 "Субвенцїя з державного бюджету 
місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці 
працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та 
впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників 
бюджетної сфери" на суму 1266,7 тис.грн.; 

.1.1.2. по КФК 41032300 "Субвенцїя з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення виплат, визначених Законом Украіни 
"Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 
57 Закону Укаріни "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та 
іmпим категоріям працівників навчальних закладів" на суму 749,5 
ТИс.грн. 
. 1.1.3. по КФК 41036900 "Субвенцїя з дер)кавного бюджету 

. місцевим бюджетам для здійснення заходів, спрямованих на подолання 
дитJIЧої бездоглядності і безпритульності" на суму 55,0 тис.грн . 

.. " ,," . 
*. : .: 

1.1.4. по КФК 41032203 "Субвенц~ з ~еР)l(авного бю~е;>' 
Місцевим бюД>lСетам ~a соціально-ек?~оМ1ЧНИИ . РОЗВИТОІС реГІОНІВ, 

<.~ИІСонання заходів з уперед>кенНJI авар1И та запобl~НЯ техно~нним 
А~~Т~СТРОфам у житлово-комунальному .. господарс:rВ1 ~a на ~ШИХ 
'1:;аВар. u б' мунальної влаСНОСТ1 1 на виконання lнвеСТИЦlИНИХ 
, lИИИХ о єктах ко .... ф 
;іnp"'" " ." . шти даної субвеНЦll до спеЦІального онду 

;~; '. ~~КТ1В та направИТИ ко 
u·~: ".i\·.::~ . 



(бюджету розвитку) по КФК 430100 "Кошти, одержані із 
загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)" 
в сумі 150,0 тис.грн. 

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

2.1.по КФК 110100 "Податок з доходів фізичних осіб" зменшити 
доходи на суму 2016,1 тис.грн., встановивши їх у розмірі 27943,0 
тис.грН; 

2.2.по КФК 110202 "Податок на прибуток підприємств та 
організацій, що належать до комунальної власності" збільшити доходи 
на суму 620,0 тис.грн., встановивши іх у розмірі 720,0 ТИС.грн; 

2.3.по КФК 130500 "Плата за землю" збільшити доходи на суму 
1030,0 тис.грн., встановивши іх у розмірі 4700,0 ТИС.грн; 

2.4.по КФК 140601 "Податок на промисел" зменшити доходи на 
суму 10,0 тис.грн., встановивши іх у розмірі 10,0 ТИС.грн; 

2.5. по КФК 140603 "Плата за державну реєстрацію суб'єктів 
підприємницької діяльності, об' єднань громадян, асоціацій, інших 
добровільних об' єднань органів місцевого самОВРJlдyВання, статутів 
територіальних громад" збільшити доходи на суму 18,0 тис.грн., 
встанQВИВШИ їх у розмірі 78,0 тис.грн.; 

2.6.по КФК 140609 "Плата за державну реєстрацію, крім плати за 
державну реєстрацію суб"єктів підприємницької дUшьності" встановити 

доходи в сумі 0,1 тис.грн.; 
2.7.по КФК 140700 "Плата за торговий патент на деякі види 

підпрИЄМНИЦЬКОЇ діяльності" збільшити доходи на суму 300,0 тис.грн., 
встановивши їх у розмірі 2000,0 тис.грн.; 

2.8.по КФК 160100 "Місцеві податки і збори" зменшити доходи на 
суму 140,0 тис.грн., встановивши іх У розмірі 1100,0 тис.грн.; 

2.9.по КФК 160500 "ЄДИНИЙ податок для суб"єктів малого 
підприємництва" збільшити доходи на суму 400,0 тис.грн., встановивши 
їх у розмірі 5500,0 тис.грн.; 

2.10. по КФК 220900 "Державне мито" зменшити доходи на суму 
220,0 тис.грн., встановивШи іХ у розмірі 180,~ тис.грн.; .. .. ~, 

2.11.по КФК 230300 "Адмінстративю штрафи ~ 1НIПl ~~l 
збільшити доходи на суму 18,0 тис.грн., встановивши ІХ у рОЗМІрІ 60,0 
тис.грн. 

. 3 б· идаткову частину загального фонду бюджету міста 
.з lЛЬШИТИ в ~ . 

на 2005 рік на загальну суму 2071,2 тис.~~.,.в TO~ ЧИСЛІ: 
'. 3.1. Управлінню освіти БроваРСЬКОI МlСЬКОI ради на загальну суму 

.' 1779,5 тис.грн. 1086 О 

. . КФК 070000 "Освіта" на суму ,тис.грн., В тому 

; ;ЧИслі ~~ ·ів': 1111 "Заробітна плата" на суму 792, 7 тис.гр~., по КВК 
'. '1120 "На ання на заробітну плату" на суму 293,3 ТИс.грН., 
.. ;.... рахув 070809 "ЗдійснеВВJI виплат, визначених Законом 
":,,~ '. 3.1.2. по КФК . б roваності з виплат передбачених 
" Yтm·· "П ~изацlЮ за ор . ' 
:'" 1.1"~аши ро pecTPJ A

" y-" r •• "Про освіту" педагОГІЧНИМ, науково-
'f.:~~rtею 57 Закону краІВИ 
,<",.';) ... .. 
х-: ..... ... ~: 



педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" 
на суму 693,5 тис.грн. 

3.2. Відцілу культури Броварської міської ради на загальну суму 
127,2 тис.грн., в тому числі: 

3.2.1. по КФК 110000 "Культура" на суму 75 тис.грн., в тому 
числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 54,7 тис.грн., по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 20,З тис.грн.; 

3.2.2. по КФК 110206 "ЗдійсненlUJ виплат, визначених Законом 
України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених 
статrею 57 Закону Украіни "Про освіту" педагогічним, науково
педагогічним та іmпим категоріям працівників навчальних закладів" на 
суму 52,2 тис.грн. 

З.3. Відцілу фізкультури та спорту Броварської міської ради по 
КФК 130000 "Фізична культура та спорт" на суму 14,8 тис.грн., в тому 
числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 10,8 тис.грн., по КВК 
1120 "Нарахування на заробітну плату" на суму 4,0 тис.грн.; 

3.4. Службі у справах неповнолітніх Броварської міської ради на 
загальну суму 104,4 тис.грн., в тому числі: 

. 3.4.1. по КФК 090700 "Притулки ДЛJI неповнолітніх" на суму 6,4 
тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 4,7 
тис.грн., по КВК 1120 "НарахувaиIUJ на заробітну плату" на суму 1,7 
тис.грн.; 

3.4.2. по КФК 090701 "Центр соціально-психологічної 
реабілітації" на суму 84,7 тис.грн., в тому числі по 1111 "Заробітна 
ШІата" на суму 21,7 тис.грн., по КВК 1120 "НарахувaиIUJ на заробітну 
ШІату" на суму 8 тис.грн., по КВК 21З3 "Капітальний ремонт інших 
об'єктів" на суму 55,0 тис.грн. відповідно до субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам ДЛJI здійснеНIDI заходів, спрямованих на 
подолання дитячої бездоглядності і безпритульност.; 

3.4.3. по КФК 070303 "Дитячі будинки" на суму lЗ,3 тис.грн., в 
тому числі 1111 "Заробітна мата" на суму 9,7 тис.грн., по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну мату" на суму 3,6 тис.грн.; 

3.5. Управлінню праці та соціаль~?го з~сту. населе~ 
Броварської міської ради по КФК 091204 ТеРИТОРlальш центри І 
ВЇДЦЇЛення соціальної допомоги на дому" на суму 41,S тис.грн., в тому 
числі по 1111 "Заробітна мата" на суму 29,5 тис.грн., по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну мату" на суму 12 тис.грн.; 

3 6 В·· справах сім'ї та молоді Броварської міської ради 
•• ll1дШУ У КФК 091301 "Здійснения виплат, визначених 

Встановити видатки по . 
З У.. сеп реструктуризацію заборгованОСТІ з виплат, 
. ахоном крalНИ ро .. ''П о освіту" педагогічним, 

~. ~ередбачених статтею 57 ~акоиу УКРаіНИ: р працівників навчальних 
. ':. науково-педагогічним та lИПІИМ KaTeгop1JlМ 
··:::·~акладів" на суму 3,8 тис.грн . 
• '.Ф • 
~ .... І 



. 
4 .В межах загального обсягу видаткової частини загального 

фонду БЮдж~ty. міста на 2005 рік здійснити перерозподіл: 
4.1. ВІДДШУ у справах СІМ'Ї та молоді Броварської міської ради: 
4.1.1. на виконання рішення Броварської міської ради від 

08.09.2005 року N!! 799-37-04 " Про затвердження змін до структури 
загальноі чисельності апарату міської ради та виконкому, виконавчих 
органів ради" збільшити поточні видатки по КФК 010116 "Органи 
місцевого самоврядування" на суму 7 тис.грн, В тому числі по КВК 1111 
"Заробітна мата" в сумі 4,9 тис. грн. та КВК 1120 "Нарахування на 
заробітну плату в сумі 1,9 тис.грн., зменшивши при цьому поточні 
видатки по КФК .010116 "Органи місцевого самоврядування" по 
виконкому Броварської міської ради на суму 7 ТИС.грн., В тому числі по 
КВК 1111 "Заробітна плата" у сумі 4,9 ТИС.грн та КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" у сумі 1,9 тис.грн .. ; 

4.2. Відділу культури Броварської міської ради: 
4.2.1. по КФК 110205 "IIlколи естетичного виховання дітей" 

зменшити поточні видатки на суму 6,1 тис.грн., збільшивши при цьому 
капітальні видатки на суму 5,0 ТИС.грн.; 

4.2.2. по КФК 110202"Музеї та виставки" збільшити поточні 
видатки на суму 1,1 ТИС.грн. 

. 4.3. Службі у справах неповнолітніх: 
4.3.1. по КФК 250404 "Інші видатки" зменшити видатки на суму 

7,7 тис.грн., з них капітальні видатки ва суму 7,2 тис.грн., збілыпившІ 
при цьому поточні видатки по КФК 091214 "Інші установи та заклади" 
на суму 6,7 тис.грн., з них по КВК 1111 "Заробітна плата" у сумі 5,0 
тис.грн та КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" у сумі 1,5 
тис.грн .. ; . 

4.3.2. по КФК 010116 "Органи МІсцевого самоврядування" 

збільшити поточні видатки вв суму 1,0 тис.грн. 

4.4. Уnpaвлiнmo освіти Броварс~кої.міСЬКОї.Ради: " 
4.4.1. по КФК 070~01 "ДОІІІК1ЛЬЮ ДИТJIЧ1 заклади зменшити 

поточні видатки ва суму 3,8 ТИС.грн.; . . 
4 4 2 тrФК 070701 "Курсові заходи" зменшити потоЧНІ ... по А 

видатки на суму 40,0 тис.lpн.; . ." . 
4 4 3 КФК 070802 "Методичн:ий каб1Нет зменшити ПОТОЧНІ . . .. по 

видатки на суму 4,2 тис.грн.; . б . " 
4 4 4 КФК 070804 "Центрaзnзовава ухгалтерm змевmити ... по 

поточні видатки на суму 7 О тис.грн.; 
, КФК '090412' "Інші види соціальноі допомоги" 

. 4.4.5. по О Он' 
зменшити поточні видатки на суму 1 , тис.1р ., 

тr.ФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна 
4.4.6. по А по КВК 1161 "Оплата 

.робота ДЮСШ" змеНШИТИ. видатки 
~ теІіЛопостачання" ва суму 1 0,0 тис.гр~.; 



4.4.7. по КФК 070201 "Загальноосвітні школи" зменшити 
капітальні видатки на суму 20,S тис.грн., збільшивши поточні видатки на 
суму 95,5 з них на оплату енергоносіїв 89,S тис.грн. 

4.5. Відділу з фізичної культури та спорту: 
, 4.5.1. по КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна 
робота ДІОСШ" зменшити поточні видатки на суму 1,1 тис.грн., В тому 
числі по 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 1,0 
тис.грн.; 

4.5.2. по КФК 130110 "Фінансова підтримка спортивних споруд" 
зменшити поточні видатки на суму 2,2 тис.грн., збільшивши при цьому 
видатки по КВК 1161 "Оплата теплопостачання" на суму 4,0 тис.грн.; 

4.5.3. по КФК 130113 "Централізована бухгалтерія" зменшити 
поточні видатки на суму 0,7 тис.грн. 

4.5.4. по КФК 130201 "Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань (JIКЇ проводяться громадськими організаціями 
фізкультурно-спортивної спрямованості)" збільшити видатки на суму 
7,0 тис.грн. 

4.6. Управлінню праці та соціального захисту населення: 
4.6.1. по КФК 010116' "Органи місцевого самоврядування" 

зменшити поточні видатки на суму 9,2 тис.грн., збільшивши при цьому 
видатки на суму 9,2 тис.грн., з них по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 6,6 тис.грн. та по КВК 1120 ''Нapaxyв8.ННJI на заробітну плату" на 
суму 2,6 тис.грн. 

4.6.2. по КФК 170102 "Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадив" 
збільшити видатки на суму 100 тис.грн.,змеН111ИВШИ відповідно видатки 
по КФК 170302 ,,компенсаційні виплати на пільговий проїзд на 
заЛізничному транспорті окремим категоріям громадян" на суму 1 ОО тис. 
грн. 

, 4.6.3. по КФК 090412 "Інші види соціальної допомоги" зменшити 
поточні видатки на суму 8,0 тис.грн.; 

4.6.4. по 091204 "Територіальні це~и. обслуговув~ 
пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян' збшьшити потоЧН1 
видатки на суму 8,0 тис.грн., В тому чис~ по КВК 1111 "ЗаРОб~тна 
плата" на суму 6,0 тис.грн.та по квк 1120 'Нарахування на зароБІТНУ 
плату" на суму 2,0 тис.грн . . , 

, ,::;' 4.7. Виконкому Броварської міської ~~и:. " 
. . , 4.7.1.по КФК 100203 "Благоустрm МІст, зменшити поточні 
, ~йдатки на суму 40,0 тис.грн.;' ..." 

::,~;" 4.7.2.по КФК 250102, "Резервнии фонд зменшити видатки на 

, суМу 20 О тис.грн.;' .;.." зменшити 
:'.~ " .. '. 4:7.з. по КФК 090412 "Інші виДИ СОЦlальНОI допомоги 
~"Видатки на суму 3,0 тис.грн.; 



4.7.4. по КФК 250404 "Інші -видатки" зменшити видатки на 
суму 21,0 тис.грн. 

4.7.5. по КФК 01011б "Органи місцевого самоврядування" 
збільшити поточні видатки на суму 24,0 тис.грн.; 

4.7.б. по КФК 120100 "Телебачення і радіомовлення" зменшити 
капітальні видатки на суму l,б тис.грн., збільшивши при цьому видатки 
по КВК 11 б3 "Оплата електроенергії" на суму l,б тис.грн. 

4.8.Фінансовому управлінню Броварської міської ради: 
4.8.1. по КФК 01011б "Органи місцевого самоврядування" 

змеВІІІИТИ поточні видатки на суму 20,4 тис.грн., збільшивши при цьому 
видатки по КВК l1б3 "Оплата електроенергії" на суму 0,4 тис.грн.; 

4.8.2. по КФК 250232 "Субвенція на yrpимання об'єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування" збільшити видатки на суму 3,0 тис.грн. 

4.9. Управлінню економіки Броварської міської ради по КФК 
010116 "Органи місцевого самоврядування" зменшити капітальні 
видатки на суму 5,5 тис.грн., збільшивши при цьому видатки по КВК 
1163 "Оплата електроенергії" на суму 0,5 тис.грн. 

4.1 О Управлінню житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради: 
. 4.10.1. по КФК 100203 "Благоустрій міст" збільшити видатки на 

суму 85,0 тис.грн.; 
4.10.2. по КФК 250404 "Iвmi видатки" змеишити капітальні 

видатки на суму 10,0 тис.грн. 

5. Внести зміни до спеціального фонду бюджету міста: 
5.1. збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету 

міста на загальну суму 264б,0 тис. ГPH.~ . В тому числі: . ." 
5.1.1. надходжеНШl по КФК 33010000 'НадходжеВИJI ВІД продажу зеМЛІ 
на суму 2046,0 тис.грн.; '. . 
5.1.2. надходжеНШl по КФК 31030000 ''НадходжеННJI ВІД ВlдчуджеННJI 
майна" на суму 200 тис.грн. . 

5.1.3. надходжень по КФК 12020000 "!10дaTO~ ~ ,~асниюв 
транспортних засобів та інших самохідних маmии 1 мехamзмlВ на суму 

250 тис.грн. О "ТJ" • • 
. 5 14 1nТl'еНИJI по КФК 4301000 Аоmти, одержанІ 13 • • • HsдxO""'.... (. ф) " 

Ф бюджету Розвитку спеЦІального онду на суму 
загального овду до . 
150 О •• до ТnrUТtТV 114 даного РІШеННJI на виконання , тис.грн. В1ДПов1ДИО &&J ......... "... • • • . ... . . . 

. lИВестиц1ИНИХ проеКТІВ . Ф бюджP.ТV 
.. '~ 52 Збільшити видатковУ частину спеЦlаль~ого онду _ .. " 

. . ... 2646 О тис грн. в тому чисm бюджету розвитку 
. ~cтa на загальну суму та' на б· дiв~твo, реконструкцію,ремовт та 

. М1c~a на 2246,0 .тис.грн. 1, с 250 тис. грн., в тому числі: 
. утримання доріг місцевого значення. на уму. '. . 



5.2.1. виконкому Б ..... б· 
роваРСЬКОl МІСЬКОI ради З lЛЬІПИТИ 

видатки по КФК 150101 "Капітальне будівництво" на загальну суму 766 
тис.грн., з них: 

- на буді~ництво артезіанських свердловин бюветного типу по 
бул. НезалеЖНОС~1 на суму 75,0 тис.грн.; 
-.... . на ~УДІВНИЦТВО артезіанських свердловин бюветного типу в 
раною парку Приозерний" на суму 1 00,0 тис.грн 

на реконструкцію майдану на перетині бульвару Незалежності 
та вул. Гагаріна (ІП черга) та придбання обладнання на 
суму 300,6 тис.грн. 

на реконструкцію приміщення управління комунальної 
власності на суму 46,4 тис.грн. 

на буд~вництво храму Петра і Павла на суму 72,0 тис.грн. 
на будІВНИЦТВО Украінської православної церкви на суму 72,0 

тис.грн.; . 
на будівництво нового кладовища по вул.Кутузова на суму 

100,0 тис.грн.; 
5.2.1.1. по КФК 150122 "Інвестиційні проекти" на суму 150,0 

тис.грн. 

5.2.2. управлінню освіти Броварської міської ради збільшити 
видатки по КФК 150101 "Капітальне будівництво" на загальну суму 

675,0 тис.грн., з них: 
на реконструкцію дахів в закладах освіти на суму 425,0 тис.грн.; 
на реконструкцію фасаду 30Ш N!! 9 на суму 100,0 тис.грн.; 
встановити видатки на реконструкції даху басейну "Лідер"на суму 

75,0 тис.грн.; 
встановити видатки на реконструкцію даху ДН3 "Катюша" на 

суму 75,0 тис.грн. 
5.2.3 відділу фізкультури та спорту збільшити видатки по КФК 
150101 "Капітальне будівництво" на суму 105,0 ТИС.ГРН.,з них: 
на реконС1рУКЦію залу боксу ДЮсm на суму 5,0 тис. грн. 
на будівництво спортивних майданчиків в сумі 1 ОО тис.грн. 

5.2.4. Управліюпо житлово-комунального господарства: 
5.2.4.1. збільшити видатки по КФК 150101''Капітальне 

· .будівництво" на суму 300,0 тис.грн., З них: . 
по прогрaNd перспективнОГО розвитку водопро~~о-

Каналізаційного господарства та забезпечення населення JПQсною 

. ПИТНою водою на суму 150,0 тис.грн.; ... 
'. _ збільшити видатки по проектуваиию та реКОНСТРУКЦll гуртожитку 

· по вул.Гагаріна на суму 110,0 тис.грн.; ... . 
· . ~ _ збільшити видатки по реконструкцП мереж зоВН1ІПНЬого освітлення 
;.:!·иа. суму 40,0 тис.грн. 

<. : ..... : 5 2 4 2 КфV" 180409 "Внески органів місцевого .самоврядування 
.:' .?' • • • • по '.1'. • • •• діяльНОСТІ" та зарахувати 
.~:.y. c~aтyтнi фонди суб"єктш mдприЄМИИЦЬКОl 



.0 

виділені кошти на госпрозрахункові рахунки 
підприємств. в сумі 400,0 ТИС.ГРН.,а саме 

Виробничому управлінmo комунального господарства у сумі 100,0 
тис .. грн. 

кп "Флора" у сумі 50,0 тис.грн; 
кп "Служба замовника" у сумі 100,0 тис.грн. 
кп " Броваритеплоенергомережа" у сумі 150,0 тис.грн. 

5.2.4.3. збільшити поточні видатки по КФК по 170703 "Будівництво, 
реконструкція, ремонт та утримання доріг місцевого значення" на суму 
250,0 тис. грн; 

6.Управліншо житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради зменшити видатки по реконструкції зливної каналізації на 
суму 150,0 тис.грн., направивши іх виконкому Броварської міської ради 
ва реконструкцію та будівництво зливної каналізації. 

7. Внести зміни до спеціального фонду бюджету міста на підставі 
листів відділу культури Броварської міської ради на суму 57,0 тис.грн., 
збільшивши при цьому доходну частину по КФК 250000 "Власні 
надходження бюджетних установ" на суму 57,0 тис.грн. та видаткову 
частину по КФК 110000 "Культура" ва суму 57,0 тис.грн. 

Міський голова j.r/ В.О.Антоненко 
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Додаток 1 
до рішеННJI міськоі ради 
від eI~,-.P, Р5" Не 208- З8-t')~ 

І '. 
, Доходи бlоджету м.БроваРII на 2005 рік 
1 тис. грн. .. 

Найменування доходів LОД 3агаnЬІІІІЙ спеціаnы�ІІйй cb011Д Разо •• 
І згідно із бюджетНОIО фО11Д ! Разо •• ут.ч. 
і класифікаціЄIО І 

бlОДЖет і 
: 
і. РОЗВІІТКУ 

і 6-(гр.3+гр. 
І 2 іl ' 3 4 5 4) 
рооо Податкові надходження 42051,5 1482,3 43533,8 
І 
J Податки ва доходи, податки на прибуток, 

{оооо податки на збiJJьшевни ринкової вартості 28663 28663 
0100 Податок з доходів фізичних осіб 27943 27943 

J0200 Податок на прибуток підприємств 720 720 

1~ .. Податок на прибyrок підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

ld202 власності 720 720 
іоооо Податки ва власність 1458,3 1458,3 
r 
І, 

Податок з власників транспортних засобів та \' 
~0200 інших самохідних машин і механізмів 1458,3 1458,3 

.tюoo 3бори за спеціальне ВНІСонании природних ресурсів 4700 4700 
)0500 Плата за земmo 4700 4700 
І 
і 
-'ОООО Внутрішні податки ва товари та послуги 2088,1 24 2112,1 
)0601 Податок на промисел 10 10 
І:.: і Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
.і" 

підприємНицької діяльності, об'єДнань 
: ' ·І: Ip~M8ДJIВ, асоціацій, інших добровільних 

• - t t , 
';,і, об'єднань органів місцевого ... 
.:: CВмOBPВДYВaвнJl, cтa'!YfїВ територіальних ....... 

;~оз 78 78 громад 
'І 

:IQ609 ~тa за державну peєcтpaц~, крім ПЛ~ТИ за 
І . ... . . .. . державну реєстраЦію суб"єктів 

" 0,1 ,~ nЩnри~коід~ності 
~~г Плата за торговий патент на деякі вИДИ 

, 2000 24 '2024 :~ ~и~коі діяльності 
.60000 Інш . 6600,4 6600,4 . ~ Іподатки ~ \ , .. 

1100 1100 i~0100 мі· . б 
;lR~ ...... ~цeBl податки 1 з ори . . 

, rt;... ...... .' . 
,0,4 0,4 ~~ ~іхсований сільс~когоспо~арс~кий,податок : 

} ~~:; .. " , 



ь;o~ 
~ ... ----. . . ., - ------ • .. ...,.UA U 

пїдnPиємництва 
5500 

tOO НеподаТКВінадходжеННR 5500 
240 2982,6 О 3222,6 100 надходженНJI коштів від відшкодуВання 

· втрат сільськогосподарського 
,. : і лісогосподарського вироБНИЦТва · . 85 ,. 
Г 

Адміністративні збори та платежі, доходи і , 
0000 від некомерційного та побічного продажу 180 180 
0900 Державне мито 180 180 - ВадходжеННR від штрафів та фінансових 

0000 санкціі 60 60 
Г 
! ПерерахуванНJI підприємцими частки 
f вартості нестандартної продущії, 
t виготовленої з дозволу на тимчасове 
І 
І вiдxиnеННJI від вимог відповідних стандартів 
! 
J щодо JlКocтi продукції, виданого Державним 
), 

комітетом України по стандартизації, '. 

· .0200 метрології і сертифікації 
0300 Адміністративні штрафи та інші санкції 60 60 

)0000 ЬппінеподатковінадходжеНRR О 2897,6 2897,6 

~61б Iвmi надходженНJI до фонду охоронавколосередовища З 0,5 

\;іОб Відсотки за користування позиками, які надавалися з місцевих бюджетів . 
·10000 Власні надходжеННJI бюджетних установ 2894,6 2894,6 
іЬоооо Доходи від операцій з капіталом О 19062,1 19062,1 19062,1 
· І : 

. НадходжеННJI від відчужеННJI майна, яке 
• о 

нanежить Автономній Республіці ·Крим та . 
;. 

; 

МаЬа, що знаходиться у комунальній .. о 

, 0300 власності І 
І 2165 2165 2165 

--- І 

llaдxодженНR від продажу землі і ; 

:~ooo 
. 

вематерiвJIьних активів '. . . 16897,1 16897,1 16897,1 .....;; 

:~o !ІВдходженНJI від продажу землі . . . 16897,1 16897,1 16897,1 . . 
:~ Цшьові фонди . І І 301,3 . 301,3 
• І. 

;~ ~бір за забруднення навколишньогО. . . 75,9 75,9 ПРИРОДНОГО середовища . . . " 
; 

:" .. 
:\/, Цільові фонди утворені BepXOBHO~ Радою .' :., 
: f·.~ .... Автономної Республіки Крим,.оргіщами.. . . .. . 
• ,. і • • • • 

: ~:i' Jrttсцевого самоврядування та Мlсце~ими . 
225,4 225,4 ~ ~ орraвами оо .. 

~ ~';.~.' ~ в~онавЧОl влади • " 42291,5 23828,3 19062,1 66119,8 
~ ~ !.130М доходІВ (без трансферТІВ) ; . ; . 
~ . '. .. . . .' , . і 

.. ~;.(', . .'. • • ~ t ' ... 
.0 

( ,,~'\' . . .' .' ." . І 

І ~фJdJiвi травефертв (pOшurФ~~ . .. 
150 150,0 22637,3 22487,3 . 

: ~ .... ::'. ~вдаl\tи трансфертів та бюджеТІВ) · .... ~ . , .. 
, •• , • І .. 



.,:~~~_, що надходить з ~іНШ§ИХ~б~ю~ад;Кё;.enriовв-t---~ut----+--__ -І-___ .!!JU 
I~~ ОМ 
,:.,o~дaraц~~ . 
"'0201 ДОТ8Цll ВИРІвнюванНJI, що одерЖ)'JОТЬCJIЗ , 
і' державного бюджету 

': ~ Субвенції, в тому числі: 
'~ . , . СубвевцUl на yrpимання об'єктів спільного 

0\; " користування та чи ліквідацuо негативних 
: наслідків діяльності об'єктів спільного 

,_ 0303 користування 

'і22 
Субвенція з державного бюджery місцевим 

БJОДЖетам на соціально-економічний 

'І розвиток регіонів, виконання заходів з 
упередженНJI аварій та запобіг8ННJI 

техногенним катастрофам у житлово

комунальному господарстві та на imпиx 

• "о аварійних об"єктах комунальної власності і 
-Ї ва виконання інвестиційних проектів 

10323 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

б~джетам на здійснення вmшат, визначених 

Законом України "Про реC'l'pУКТУРИЗацію : 
заборгованості з виплат, передбачених о 

статreю 57 Закону Украіни "Про освіту" , 
педагогічним, науково-педагогічним та 

iвmим категоріям працівників навчальних 

, " звкпадів" , 'о ' 

·10368 о , 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам для поетапного запроввд>кеннЯ 

І 

';) умов ОІШати праці працівників бюджетНої ' 
. сфери на основі Єдиної тарифної сіТки та " 

6212,8 

6212,8 
16274,5 

35 

'749,5 

o;~ ~ ВПОРидкуванНJI умов оплати праці окре.щх: ' ' 
~ ~ категорій працівників бю,цжктвої сфери о' "1266,7 ' 
,.. 10369 суб о . І 
'~' ':" , венців з державного бюджету М1cцeB~O ' 
і' • і,. 6",1rWr ... • : 
,,1:::,' ЦIwaeтaм для ЗД1ИснеННJI захоДІВ, о' 

~; ~~. CПpJIмованих на под8Лання ДитJIЧоі , ' 
o~ ~ бездоглядності і безпритульності . о' " 055 ' о 

150,0 150,0 

'" ~ОЗО " ; , 
я ~ ~ 1НIJIoi частини бюджету '! ," • ' , 

~: ~~~.: КОIDТИ, одержані із загального фоНду :", .0 ~ ;' о "о о " 'о ", І І 
~ r,~" бюджету до бюдже'!У розвитку, ,о о: ,";" :! о, '150,0 150,0 
.~ !oJOlOO (сп . .' І " " 
~; ~ еЦ1аль .., " о ", , 

~~... ~p НОZ:9~Ф3>wJr ~ 'і' ,О ",оО '64778 8 І 23978,3 : :19212,1 ' 
~ ~ 830МДОХО о-І О і іІ ~ " .;','.' , 
~~ ~1:;-1I І' ~ЦI '+-,J--' й... І і" 647788 ' 23978,3 19212,1 
~ ~~roAoxqДiil ,,' .. I"e~~~ / ,'" ';" ~" .. , 
~ • ;·;:'.:'~C Н ,,~':;' IJ '! ~, ~ "-" -.... Л.В.Г~рбаТlОК t. {.І.;': ekPetap радіі. , '-~~ R!! rr ' - ~' 
1 ~:~:; '., ~~ ~~Ic:"': '1 ,,' о" ,,': ,,' .::::> ; 
~ ,,: .. ~ \\Ь" ~~, ",-ЛJ • , ' 

,.", .; ~# " .J. ......... .--У/'. . .....: . ,. 

6212,8 

6212,8 
16424,5 

35 

о, 

88757,1 
88757,1 
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ВІ.даТКІ. аlод_ату а.іета Вровар •• ва 2005 рІк 
3В фупкціОПDЯЬПОЮ етруктурою 

Inllll,,"YКII ЗАГ .. 'Н'ОГО фонду ВllдА ТКІІ '-.:111 

3 ІІІІХ 

onпaтa 

ПCnUЧІ" 
Всьоro: 

(kCШ 1000) 

оnmma 
"арахув 

Пcnaч"і ІІОІІІІІ 
.-# 

Капi1anЬ 

Всьоro: (kCШ 
праці 

31nn 
ыuх 

"і (ІССШ 
1000) (kCШ 

(ІСОД 
nocnyr 

2000) 
1110) (ICQ.II 

1120) 
1160) 

3659.2 353.1 21ВІ.1 8J2.7 78.4 130.1 120.1 4! 
25.2 25.2 

~C:I.C: 11: 2501&.1 15610.1 577&.7 1890.' 169.5 197&.2 1754 
32 32 О 

IС:І 11111: I~ ru 117.4 265.1 W 55.0 32.8 32.8 
15.2 ~5.2 _О О 

('ПIС.пllt 

IA.JJI,HOrO сЬnllЛV 

_31!II~ :~ tllІХ ~ 
"о 

111раху 
onпaтa > 

[onпaтa w 
• "fllІІІ -" ............ 

npaц І Irш3lnп Ьtlf~ 
ні(kCШ 

О 
(kCШ 

(КСШ 
nocлyr 

2000) s: 
1110) 
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КФК 
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150101 

........... 
о : Додаток 4 

Перелік об'aniв, видатки ва sпci будуть проводвтвCR 

за рахунок коштів бюджету розвитку у 2005 році 
Назва головного розпорJIДВИКa 

.. 
коmтШ Відсоток 

о 

Об'єкт Загальний завершеності 
. . обсяг будівництва 

• о 

фінаисув8ВИJI на початок 

бюджетного 
O~ 

.. року 

О. 
тис.грн. % 

2 
~ о 

3 4 

Виконавчий комітет Броварської міської ради 18894,5 17,1 

Всьоrо, в Т ..... по об'єктах: 18864,5 17,1 

PeKoHCТPyкцiJI майдану на перетині бульвару. 

Незалежності та вул. Гагаріна (nІ черга) та 

npидбаиви оБJl8Дll8НВJI 1716,S 11,7 
Будівництво адмінбудинку (І черга) 7352,6 19,1 
Будївющтво адмінбудинку ( друга черга) 
Проектув8ВВJI та будївшщтво артезіанських 

свердловин бюветвого ТИІІУ по: 
бул.Незалехшості 577,1 4,7 
вул.ГРYIDевського 27,0 22,2 

в раіоні парку "Приозерний" 60,0 
на перетині вул.Короленко та б.Незалежності 28,0 

до рішеИВJI міськоі ради 

віД u;"jJ. ar.N! Jt:JJ-41-t:W' 

Всього ут.ч. на 
о • 

Всьоrо погamевпя видаТК1Вна 
• заборгова-завершеllИJl видаТКІВ 

будівництва ва 
. 

ИОС'П,що 

об'єкта на поточвпіі yrвориnаCJI 

маібyrиi 
. 

иапочаток РІК 

роки року 

тис.грн. тпс.rpн. ТlIС.ГРН. 

5 6 7 

17188,1 8113,6 0,0 

17158,1 8183,6 0,0 

1545,1 1845,7 
5946,1 1444,0 

1486,9 

549,8 375,0 
21,0 21,0 
60,0 160,0 
28,0 28,0 



-, .. . . .. ' .... " , 

·'РеlCОИ~~ кiвoтea'lpY їм .. Т.Г Шевченка під . .. ... 
паЛац ..урочиC'lИX подій'~ . 129,0 8,3 129,0 129,0 
БуДііііИЇtШо ЮіаДовиЩа по·вУл.КутузоВа 6645,0 2 6562,0 240,0 

БудівВИЦІВО інженерних мереж ДИ'D1Чого містечка 

по прщрамі "Ківдердорф інтернеmвл" 150,0 150,0 150,0 
Реконструкція вул Грушевського 1000,0 1000,0 1000,0 
БудівЩІВО BOДOB~OДY стічної ВОДИ по масиву 

Оболонь 100,0 100,0 100,0 
БУДЇВИІЩ1:ВО церкви Петра і Павла 100,0 100,0 172,0 

. . 

Будївшщтво церкви Покрови ПреСВJ1Тоі Богородиці 100,0 100,0 172,0 
ПроеКТУВaIIIIJI поливальноro водопроводу парку 

"Перемога" 60,0 60,0 60,0 
Робочий проек БУДЇВВИЦ'ІВа споруд ДJIJI зБИРaIIIIJI та 

викориCТ8ВВJI вод поверхневого (дощового) стоку 

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

Робочий проёк Реконструщіі магістральної вулиці 

Р8Йоввого значеВВJI (вул.возз'єдваивя) в м.Бровари 114,0 114,0 45,5 

Реконструкція приміщеВВJI упрaвniввJI комунальної 

власності 125,0 125,0 171,4 
Реконструкція діючого відділу petctpaцiї актів 

цивільного стаиу по вул.шевчевка,2 140,0 140,0 140,0 
PeKOHC7pyкцїJI парку їм. Т.Г.Шевчевка 60,0 60,0 60,0 
PeKOHcтpyкцїJI озера в парку "Перемога" 26,1 46,4 14,0 14,0 
ВиготовлеВВJI проектно-кошторисної документації 

на реконс7рУКЦію приміщеВВJI упрaвniввJI освіти 19,1 19,1 19,1 
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ПоповнеВВJI статутних фондів піідприєм:ств: 

.' . ~ . \ . 
кп редакція газети " Нове ЖИТDI" 

Броварська редакція міськрёоввого радіомовлеRWI 

250344 Фінансове управJIiвви 

СубвеВЦЇJI з місцевого бюджcny державному 

бюджcny на викон8ИIDI програм соціально

економічного розвитку регіонів (Реконструщіи 

ізоmrroра тимчасового утрим8ИIDI мв ГУ МВС 

Укрaїrви) 

150101 Відділ з фізичної культури та спорту 

Реконструкція залу боксу ДЮСШ 

Будівиицrво спортивних мвйдаичиків 

Реконструкція шахового хлуба 

Реконструщіи ШІавального басейну "Купава" 

150101 УпраВJlівви освіти 

Реконструкція дахів в закладах освіти 

РеконС1'руІЩЇJ1 приміщень закладів освіти, в Т. ч.: 

реконС1'руІЩЇJ1 приміщеВRJI д/с N!!20 
реконС1'руІЩЇJ1 фасадУ шкоJПf N!!1 
реконС1'руІЩЇJ1 фасаду ІПКоJПf Nи6 

РеконС1'руІЩЇJ1 приміщеНRJI управлінНJI освіти 

150,0 

30,0 

20,0 

10,0 

60,0 

898,7 
90,0 

207,0 
110,0 

491,7 

3237,9 

ВЗ6,4 

170,0 
40,0 
ВО,О 

50,0 
700,9 

67.;3 
66,6 

22,В 

64,В 

9,0 

11,4 
0,0 

- ... _-_ •• _..... _ .... _ .. '0· 

150,0 300,0 

30,0 

20,0 

10,0 

60,0 

565,4 
35,0 

307,0 
50,6 

172,В 

3687,1 

1166,4 

170,0 
40,0 
ВО,О 

50,0 
700,9 

30,0 

20,0 

10,0 

60,0 

462,6 
35,0 

307,0 
50,6 

70,0 

3541,9 

1105,0 

170,0 
40,0 
ВО,О 

50,0 
700,9 

0,0 

0,0 

0,0 



~t~~~~~~~~~~~~}~~~·~~o'~~.t~·~~·~~~o.~~.~, .. ~ .. ~.~.~. '~' ____ ~o ______ ~··=·~·====;=-==-===='==-'-~·~~-=--~~~~~-'=-~'~-~-~~~~=~'~H.~_.=_='_=': __ =_~_~~=.~=~.=~= __ =o~'_~ .. ~~_~:~._~. ~ .. ~.~ ... 
~/~fE?:::·~;~: 'РеїсОвсіРУіців фасаДУ зоm N! 9 : .... о. 340,0 440,0 440,0 
:; ;~.~\t~:;"·:-i.~·::::; ЦРОІрвма рОзвитку.'reПJIозабезпечеВlDl міста та 
,'і _ •. ; .... :~ ...................... "'::.'_" .", • • • 

:::;'j:.:.·.1 .: ":.' впроваджCВВJl енергозберігаючих технологій 
,.~ ... ' ... -
:~;;: ',::'~ :':' Проекrвi'роботипо будівництву JIП(оли-садка Н!! 1 
'{~~'.:~.:~ ~'.~ .~. БудівВИЦІВО мівікоте.пьm в 30Ш N!! 3. 

!f:'-:-' , .. ~. '. ;Будіввицтво нового паркану навколо сзоm Н!! 7 
І • Реконструщіи даху басейну "Лідер" 

Рековструщіи даху днз "Ка'ПОша" 

Рековструщіи цокоmo та фасадУ гімиазіі їм.с. 

Олійника 

'У'пр8JIЇВВJI ЖИТJlОВО-КОмyRanьноrо 

378,0 
60,0 
622,6 
50,0 
75,0 
75,0 

80,0 

21,0 

378,0 
60,0 

491,8 
50,0 
75,0 
75,0 

80,0 . 

378,0 
0,0 

468,0 
50,0 
75,0 
75,0 

80,0 

rоеподаретва 13788,0 10,2 8616,5 6161,5 
150101 Beьoro, в т.ч. по' об'єктах: 10788,0 10,2 8616,5 4002,0 0,0 

~--~---------------------------------r------~--+-----~---+----~~~--~~~~~~--~ 
Програма рекоиструкції житлового фонду 1016,8 46,9 540,0 290,0 
Рекоиструщіи !tI0CТOBOrO полотна ПlJlJlXопроводу по 

вул. Кутузова 
Програма Пср'~пективиого розвитку водопровідно

каналізаціЙНого господарства та забезпечеlDUl 

иаселеlDUl шсиою питною водою 

Програма розвитку теплозабезпечеlDUl міста та 

впроваджеИllJ[ еиергозберігаючих технологій 

Т~хиічие переосиащеlDUl вузлів обліку 

електроеиергії мереж зовнішнього освітлеННJI 

м.Бровари 

Програма "Фасад" (yreплеННJI зовнішніх стін 

житлового будинку ЧерНJIXОВСЬКОГО 23) 
Реконсtpукція зливноі каналізації 

1006,0 39,3 

1360,0 9,1 

1338,2 49,1 

91,8 2,5 

1000,0 25,0 

565,0 29,2 

611,0 200,0 

1236,0 550,0 

680,0 530,0 

89,5 62,7 

750,0 382,0 

400,0 50,0 



'" • о.' • ..... ,'.' t І' 

~)~:·~:~ •• Io o~' о o~·. 'Р~хоirсч,~ (модервізaцiJl) зимової теплиці кп .. _... , . 
.... 
о. 

о. 

: ;0<:0: ,' .... (іБроВари-Флора"~... . 
, .,:. :: . ~ PeкoHcтpyxцiJl ганку Пенсійного фондУ по 
. , " 

вул.Незалежності .. ... . ........... , БуДівНИI~ІВО парку в районі масиву "Торгмаш" 

РековC'l'pyIЩЇJl мереЖ зоВВЇШАhОГО освітлеВВJI 
Програма "ПодвіР'Jl" (будївВИЦ'ІВО ДИl'JlЧИХ 

. майданчиків) 

БуДЇВВИЦІВО майданчиків ДJIJl збору ТВП та 

придбllВВJl обладв8ВВJl 

ПроектувВВВJI та реконC'l'pyIЩЇJl гуртожитку по вул. 

Гагаріна, 12 
PeKoBctpyкцїJl вбудованих бойлерних в житлових 

будинках комунальної власноcri 

РеконстрyIЩЇJl доріг, 'lpoIYllpiв 

Будівництво 3-х приміщень ДJIJ[ збору смітrи 

180409 Веього, в т.ч. по об'єктах: 
ПоповвеВВJI cтaтyтнoro фондУ Виробничого 

управлiвнJl комунального господарства 

ПоповвеВВJI ста1)'ТИОГО фондУ КП" Флора" 

ПоповнеВВJI статутного фондУ кп "служба 

замовника" 

ПоповнеllВJl Статутного фондУ 

КП"Броваритеплоенергомережа 

150101 
УправJJЇвнJI праці та еоціапьного зuиету 

наеелеННJI 

85,0 85,0 85,0 

35,0 35,0 35,0 

100,0 100,0 100,0 

320,0 360,0 360,0 

150,0 150,0 100,0 

2200,0 2200,0 700,0 

120,0 230,0 230,0 

10,0 10,0 10,0 

1000,0 1000,0 177,3 
390,2 64,1 140,0 140,0 

3000,0 0,0 2159,S 

1000,0 700,0 

300,0 300,0 

1000,0 809,5 

700,0 350,0 

131,0 0,0 131,0 131,0 0,0 



:;:чl;j ~-~(~'::;:.I' ;~: .' ~ '1IPQzPi.мa розвq теплозабезпечеивя міста та 
{.~.t ::':.:: .:;, :::. впРоВ..д*е.riur енергозберігаючиХ технологій 
.~'~ :~: J'::.:::':' :;~. PeкOHcipyкцiJI ПР~eввJI територіального цеВ'1рУ 
І·. /. • •••• • оБCJЇyroвУв8ШUI пенсіонерів 

.:.: . 150101 Biд,цiJJ у еправах сїм'іта МОJlоді 
, 

. . PeKo~~yкцiJI приміщеВВJI цешру реабілітації дітей 
. - ..... . 

1ВВ8JDД1В 

150101 BiдAiJJ куnьтури 
PeKoHCТPyкцiJI приміщеВВJI культурного цешру 

"Прометей" 

РекоиC'IpYIЩЇJI сигиалізаціі культуриого цеВ'1рУ 

"Прометей" 

Будшвицrво гардеробу в МКЦ "Прометей" 

РекоистрyкцiJI приміщеВIUI краєзнавчого музею 

Проexrвi роботи на будівництво пам"J1"l'IIJIКa 

вошам Афгаиістаиу 

. Секретар ради 

31,0 

100,0 
837,0 

837,0 
436,5 

185,0 

15,0 
30,0 

196,5 

10,0 

38283,6 

4,4 

4,4 
22,0 

29,1 

21,1 

31,0 

100,0 
800,0 

800,0 
382,6 

131,1 

15,0 
30,0 

196,5 

10,0 

31430,8 

31,0 

100,0 
310,0 

310,0 
331,5 

95,0 

0,0 
30,0 

196,5 

10,0 

19212,1 

Л.В.Горба'ПОк 

0,0 

0,0 

0,0 
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