
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвськоr ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 

Про BHeceННJl 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 

І Розглянувши, пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.52 Бюджетного кодексу України та ... ..... . ... . 
враховуючи рекомендацп ПОСТ1ИНОІ КОМ1сп з питань СОЦІально-

економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 

рада 

вирішила: 

1. на ВИІСонa.в:mI рішення Київської обласної ради від 27.10.2005 рік 
Н!! 297-26-1V "Про внесення змін до рішення обласної ради від 24.12.2004 
Н!! 235-21-1V ''Про обласний БЮД>lсет Київської області на 2005. рік": 

І; І.збільшити доходну частину загального фонду бюджету міста на 
2005 рік' на загальнУ суМу 2071,2 тис.грн., в тому числі: 

, 1.1.1. по КФК 41036800 "Субвенція з дер>кавного бюджету місцевим 
бюджетам ДЛJI 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.ЇІ0 КФК 41032300 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетаМ на ,здійснення виплат, визначених Законом України "Про 
реСтруКтуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 
Закону; Укаріии "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та 
іншим категоріям працівників навчальних закладів" на суму 749,5 тис.грн. 

, ':1.1.3. по'КФК 41036900 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
: бюдЖеТаМ: для 'здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої 
: бездог.оеті'і'безпритулЬності" на суму 55,0 тис.грн. " 
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1.1.4. по K~K 41 ОЗ220З "~убвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на СОЦІ~~но-еКОНО~IЧНИЙ РОЗВИТОК регіонів, виконання заходів 
з упередження аваРІИ та з~оБIГ~ техногенним катастрофам у житлово
комунал~н?му господаРСТВІ. та на 1НІПИХ аварійних об'єктах комунальної 
власНОСТІ 1 на ... викон~ ІнвестиціЙНИХ проектів" та направити кошти 
даної субвеНЦl1 до спеЦІального фонду (бюджету розвитку) по КФК 
43010000 "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 2794З,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 їх у розмірі 720,0 тис.грн; 

2.З.по КФК lЗ0500 "Плата за земmo" збільшити доходи на суму 
1030,0 тис.грн., встановивши їх у розмірі 4700,0 тис.грн; 

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

, 2.5. по КФК 14060З "Плата за державну реєстрацію суб'єктів 
підприємницької діяльності, ~б'~аиь громадян, асоціацій, іНШ,?, 
добровільних об' єднань оргаиш МІсцевого самоврядування, статутІВ 

територіальних громад" збільшити доходи на суму 18,0 тис.грн., 

встановивши їх у розмірі 78,0 тис.грн.; . .. 
2.6.по КФК 140609 ''Плата за державну р~.єс:t'8Ц1Ю, !1М плати за 

державну реєстрацію суб"єктів підпрИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬНОСТІ встановити 

доходи в сумі 0,1 тис.грн.;' . 
27 КФК 140700 ''Плата за торговий патент на деJIЮ види 

. . .по ... CTl." збільшити доходи на суму ЗОО,О тис.грн., 
П1ДПрИЄМНИЦЬКОІ ДІЯЛЬно 

Встановивши їх у розмірі 200~,0 ~C.ГPH.; . б ри" зменшити доходи на 
2.8.по КФК 160100 ''МісцеВІ пода~ ! з о . 

їх У РОЗМІРІ 1100,0 тис.грн., суму 140,0 тис.грн., встановивши к для суб 11 єктів малого 
. 2.9.по КФК 160500 "ЄдинИй под~;о О ТИС грн. встановивши їх 
підприємництва" збільшити доходи на суму , .. ' 
у розмірі 5500,0 тис.грн.; мито" змеНШИТИ доходи на суму 

0900 "ДеРХС8Вне . 
2.1 о. по КФК 22.. . і 180,0 тис.грн.; . ..~, 

220,0 тис.грн., встановивШИ ІХ У PO~МlP ві штрафи та іНІП1 СанІЩІІ 
і 2.11.по КФК 230300 "Адмlнстрат~становивПІИ їх у розмірі 60,0 
.Збільшити доходи на суму 18,0 тис.грн., 
Тис.грн. . 
: . .", '. альНОГО фонду бюджету міста 
. 3. збільшити видаткоВУ ча~:.г в:roму числі: · . 
'llla 2005 рік на загальну суму 2071~2 ти~. кої- ~CЬKOЇ рщщ на загальну суму 
.~ З.l. Управлimпo освіти' Брова~~.ь , . 

'~ 1779,5 тис.грн. ' 



3.1.1. по КФК 070000 "Освіта" на суму 1086 О . 
1111 "З б' , ТИс.грн., В тому ЧИСЛІ 

ПО КВК аро l;на мата" на суму 792,7 тис.грн., по квк 1120 
"Нарахування на зароБІТНУ плату" на суму 293,3 тис. н.' 

3.1.2. по КФК 070809 "ЗдійснеННJI виплат ~~начених Законом 
україни "Про реструктури~~ію "заборгованості з' виплат, передбачених 
статтею. 57 Зак~ну УкраІНИ. Про освіту" педагогічним, науково
педагОГІЧНИМ та ІНШИМ категорІЯМ працівників навчальних закладів" на 
суму 693,5 тис.грн. 

3.2. Відділу КУЛЬТ>:РИ 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 20,3 тис.грн.; 

3.2.2. по КФК 110206 "3дійснеНWI виплат, визначених Законом 
Украіни "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених 
статrею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково
педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів" на 
суму 52,2 тис.грн. 

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

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

З.4.1. по КФК 090700 "ПритуJII(И ДJIJI неповношТН1Х на суму 6,4 
1111 "3 б' пла"'а" на m1UV 4 7 тис грн тис.грН., В тому числі по КВК аро Ітна QJ. -J"'.J' .., 

по КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на c'fМ! 1,7 тис.грн.;. .. 
з 42 КФК 090701 ''Центр СОЦ18JIЬНО-ПС~ОЛОГІЧНОІ 
. .. по . 1111 "ЗароБІтна плата" 

реабілітації" на суму 84,7 тис.грн., в тому.ЧИcm ПО б'тну плату" на 
ва суму 21,7 тис.грн., ПО КВК 1120 "Нарахування. Н~:б,tєктів" на суму 
с""" 8 КВК 2133 ''Капітальний ремонт ІН __ 

" .... J тис.грн., по '" жавного бюджету місцевим 
55,0 ТИС.грн. відповідно до субв~lЩn з дер аних на подолання дитячої 
БЮджетам для здійснення З~ОДІВ, спрямов 

беЗдоглядності і безпритульнОС~~; ичі б дивки" B~ суму 13,З тис.грн., в 
. 3.4.3. по КФК ~70303 ~ . у, 97 тис.грн., ПО КВК 1120 
тому числі 1111 "ЗароБІтна плата B~ суму, . 
'ІН • _r" на суму 3 6 тис.грн., 

арахування на зароБІТНУ ПЛ&:J.l ~ ального захисту населення 
. З5 У . праці та СОЦ1 .' иі 

" прaвmвню 091204 "ТеРИТОРI8JIЬШ центр 
:БРоварської міської ради по КФК "а суму 41 5 тис.гри., в тому 
~ ВіДЦіленЮІ соціальної допомоги ва дому в. 29 5 тис.~и., по КВК 1120 
: ЧИслі по 1111 "ЗаробітНа плата" на суму , грН' 
ІІЬ " с""'" 12 тис. ., 

: царахування на заробітну плату Ва) .. ··" 



3.6. Відд·шу У справах СІ·м'·I· та МО""О . Б ... .. 
"І; ДІ роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

встаНОВИТИ ви~атки" по КФК 091301 "ЗдійснеНIUI виплат, визначених 
Законом УКРаіНИ Про реструктуризацію заборгованості з виплат, 
передбачених с~аттею 57 ~акоиу Украіни "Про освіту" педагогічним, 
науково-педаГОГІЧНИМ та ІНШИМ категоріям працівників навчальних 
заICJIадів" на суму 3,8 тис.грн. 

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

4.1. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради: 
4.1.1. на виконання рішеННSl Броварської міської ради від 08.09.2005 

року N~ 799-37-04 " Про затверджеННJI змін до структури загальної 
чисельності апарату міської ради та виконкому, виконавчих органів ради" 
збільшити поточні видатки по КФК 01 О 116 "Органи місцевого 
самоврядуванЮІ" на суму 7 тис.грн, В тому числі по КВК 1111 "Заробітна 
!Шата" 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 самоврядувaнwr" 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 ''lIIколи естетичного виховання ДІтеи 

зменшити поточні видатки на суму 6,1 тис.грн., збільшивши при цьому 
хапітальні 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 неповноmтmx: 
4.3.1. по КФК 250404 "Інші видатки" змеНШИТИ вида~ на суму 

7 7 тис грн з них капітальні видатки на суму 7,2 тис.гри., збшьши::mи 
, . ., 1214 "Інші станови та заклади на при цьому поточні видатки по КФК 09 у". 

КВК'1111 "Заробітна плата У суМІ 5,0 тис.грн 
суму 6,7 тис.грн., З вих по ". 1 5 ТИС грн . 
та КВК 1120 ,нарахування на заробітну плату ! СУМІ, • .., " 

4.3.2.' по КФК 010116 "Органи МІсцевого самоврJIдyВaиИJI 
збільшити поточні видатки вв суму 1,0 тис.грн. 

4.4. Управлiвmo OCBi~ Броварсь~ої ~сько~~~ади" змеНШИТИ 
4.4.1. по КФК 070101 "ДоШЮЛЬНl дит. 

ПОТочні видатки на суму 3,8 тис.грн.; . " змеНШИТИ поточні видатки 
4.4.2. по КФК 07070 1 '~KypCOBI заходи 

Ва суму 40,0 тис.грн.; : ... кабінет" змеНШИТИ поточні 
, 4.4.3. по КФК 070802 ''МетодиЧВИИ , ' 
ВИДатхи на суму 4,2 тис.грН.; . 



. 4.4.4. по КФК 070804 "ЦеНТРалізована бухгалте ія" зменшити 
потОЧНІ видатки на суму 7,0 ТИс.грн.; р 

4.4.5. по КФК 090412 "Інші види СОЦl·аль .. " . НОl допомоги зменшити 
потОЧНІ видатки на суму 10,0 ТИс.грн.; 

4.4.6. по КФК 130107 "у тримання та навчально-тренувальна 
робота ДЮСШ" зменшити видатки по І<ЕК 1161 "Оплата 
теплопостачання" на суму 10,0 тис.грн.; 

4.4.7. по КФК 070201 "Загальноосвітні ппсоли" зменшити 
капітальні видатки на суму 20,5 тис.грн., збільшивши поточні видатки на 
суму 95.5 з них на оплату енергоносіїв 89,5 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 "Проведения навчально-тренувальних зборів 
і 'змагань (які проводиться громадськими організаціями фізкультурно
спортивної спрямованості)" збільшити видатки на суму 7,0 тис.грн. 

4.6. Управлiнmo праці та соціального захисту населения: . " 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 "Нарахування на заробітну плату" на суму 2,6 

тис.грн. . .... 
4 6 2 кФк 170102 "компенсаційні. виплати ва П1ЛЬгов~ ПРО1Зд 
. . . по ." зБІЛЬШИТИ 

автомобільним транспортом окремим категорІЯМ ГPOM8ДSIВ . . идатки по КФК 
видатки на суму 1 ОО тис.грн.,зменmивIDИ B~OB~O в . 
170302 Компенсаційні виплати на пільговии про1ЗД на З8JI1ЗНИЧНОМУ 

" . · омадви" на суму 1 ОО тис. грн. 
транСПОРТІ окремим категорІЯМ гр . ... опомоги" зменшити 

4.6.3. по кФк 090412 "Інші вИДИ СОЦlальНОІ Д 
'Поточні видатки на суму 8,0 тис.ry>н.; . и обслуговУВання пенсіонерів 

4.6.4. по 091204 "ТеРИТОРI8ЛЬН:' :=mиТИ поточні видатки на суму 
Та самітних непрацезда~ ГPOM~ 1111 "Заробітна плата" на суму 6,0 
8,0 тис.грн., В тому· чисЛІ по КЕ . заробітну плату" на суму 2,0 
ТИС.грн.та по квк 1120 "Нарахування H~ . ' 

ТИс.грн. 
'. І ; 

4.7. Виконкому Броварської міської ради: 



4.7.1.по КФК 100203 "Благоустрій міст" зм нmити . 
на суму 40,0 тис.грн.; е поточш видатки 

4.7.2.по КФК 250102 "Резервний фонд" зменшити видатки на суму 
20,0 тис.грн.; 

4.7.3. по КФК 090412 "Інші види соціальної допомоги" зменшити 
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 010116 "Органи місцевого самоврядуванНJI" 
збільшити поточні видатки на суму 24,0 тис.грн.; 

4.7.6. по КФК 120100 "Телебачення і радіомовлення" зменшити 
капітальні видатки на суму 1,6 тис.грн., збільшивши при цьому видатки по 
КВК 1163 "Оплата електроенергії" на суму 1,6 тис.грн. 

4.8.Фінансовому управліmпo Броварської міської ради: 
4.8.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядуванНJI" 

зменшити поточні видатки на суму 20,4 тис.грн., збільшивши при цьому 
видатки по КВК 1163 "ОШІата 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. Управліmпo економіки Броварської міської ради по КФК 
" .. 010116 "Органи місцевого самоврядування зменшити кamтальш 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 Управліншо 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 "Інші видатки зменшити капІтальНІ 

Видатки на суму 10,0 тис.грн. 

5. Внести зміни до спеціального фо~ б~ДЖ~:СТф:~ду бюджету 
5.1. збільшити доходну частину спеЦ1~Н 

. 2646 О с грн в тому чисm: МІста на загальну суму , ТИ. 33010000 "Надходження від продажу 
5.1.1. надходження по ,КФК .' 

землі" на суму 2046,0 тис.грн.; . ФК 31030000 ''Надходження від 
5.1.2. надходження по К 

ВіДЧУдження майна" на суму 200 ТИ~іН·12020000 "Податок з власників 
5.1.3. надходжень по К . дних маШИВ і механізмів" на суму 

транспортних засобів та іВШИХ самоХ1 .. ' 

250 тис.грн.· О ~ 0000 "Кошти, одержані із загального 
5.1.4. надходження по КФК 43 Ф вду)" на суму 150,0 тис.грн. 

'Фонду ДО бюджету розвитку (спеціального о . 



відПові.дно до пункту 1.1.4. даного рішеННJI на виконанНJI інвестиційних 
проеКТІВ . 

5.2. ЗБІЛЬШИТИ видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста на загальну суму 2646,0 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 
міста на 224~,0 . тис. грн. та на будівництво, реконструкцію,ремонт та 
утримання ДОРІГ МІсцевого значення на суму 250 тис. грн., в тому числі: 

5.2.1. виконкому Броварської міської ради збільшити видатки по 
КФК 150101 "Капітальне будівництво" на загальну суму 766 тис.грн., з 
них: 

на будівництво артезіанських свердловин бюветного типу по бул. 
Незалежності на суму 75,0 тис.грн.; 
на будівництво артезіанських свердловин бюветного типу в 
районі парку "Приозерний" на суму 1 00,0 тис.грн 
на реконструкцію майдану на перетині бульвару Незалежності та 
вул. Гагаріна (Ш черга) та придбанНJI обл8ДНaнНJI на суму 300,6 
тис.грн. . 
на реконструкцію npиміщеНЮІ управління комунальної влаСНОСТІ 

на суму 46,4 тис.грн. 
на будівництво 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.; ... . о о 
5.2.1.1. по КФК 150122 "Інвестиц1ИН1 проекти" на суму 15 , 

тис.грн. .. ... збільшити 
5 2 2 ynpавліншо освіти БроваРСЬКО1 МlСЬКОI ради 

видатки·п~ КФК 150101 "Капітальне будівництво" на загальну суму 675,0 

тис.грн., з них: . 425 О тис грн . . ахів в закладах ОСВІТИ на суму , . ., 
- на peKOHCТPYКЦ~ дф зоm .ко 9 на суму 100,0 тис.грн.; 
- на реконструкцпо асаду - її даху басейну" Лідер"на суму 

встановити видатки на реконстрУКЦ 

75,0 тис.грн.; . ію даху ДН3 "Катюша" на суму 
встановити видатки на реконструкц 

75,0 тис.грн. . ту збільшити видатки по КФК 
5 2 3 . . ФізтtVЛЬТУРИ та спор 
.. ВlддшУ ... ,,~. " уму 105 О тис.грн.,з вих: 

150101 ''Капітальне буд!вництвО. на Дюсm;а суму 5,0 тис. грн. 
- на реконструІ<Ц1Ю залу боксу айданчиків В сумі 1 ОО тис.грн. 
- на будівництво спортивНИХ м 

ального господарства: 
5.2.4. Управлінню ~ЛОВО-КО~К 150101''Капітальне будівництво" 
5.2.4.1. збільшиТИ видаТКИ по . 

. Ва суму 300,0 тис.грн., З них: 



- по програмі перспективного розв . 
господарства та забезпечеННJI нтку ВОДО~ОВ1Дно-каналізаційного 
суму 150,0 тис.грн.; населеННJI JlЮсною питною водою на 

- збільшити видатки по проектуванню 
та реконстр '" вул.Гагаріна на суму 11 О О • УКЦІІ гуртожитку по . ' ТИС.грн., 

- збшьшити видатки по peKOHcТPVll'ТTI"I' ме . 
40 О J.~ реж ЗОВНІШНЬОГО освітленНJI 

на суму , ТИС.грн. 

5:2.4.2. по КФК 180409 "Внески органів місцевого самоврядуванНJI у 
'l'VТR'1 фонди суб" . . cтa:J ..... ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬкої діяльності" та зарахувати 

вИДІЛеНІ кошти на госпрозрахункові рахунки підприємств. в сумі 400,0 
тис.грн.,а саме 

Виробничому управлінню 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. J 
КП" Броваритеплоенергомережа" у сумі 150,0 тис.грн. 

5.2.4.3. збільшити поточні видатки по КФК по 170703 ,,Будівництво, 
реконструкція, ремонт та утрим8.ННJI доріг місцевого значення" на суму 
250,0 тис. грн; 

6.УправлінlПО житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради зменшити видатки по реконструкції зливної каналізації на 
суму 150,0 тис.грн., направивши іх виконкому Броварської міської ради на 
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" на суму 57,0 тис.грн. 

8. Додатки 1,2,3,4 до рішеННJI Броварської ~~;KOЇ ради від 
29.12.2004р. N!! 614-30-24 ''ПІ?О бюджет міста на 2005 рІК з наступними 
змінами викласти в новій редакції (додаються). .. 

9.Фінансовому управлінню .БроваРСЬКОI 
профінансувати видатки, згідно з д~ Рlше~. ... 

10. Це р' ає ЧИННОСТІ з дати иого прИИНJIТl'я. 
~~P1 'НІ} . . . . 
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