
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

(з наступними змінами) 

Розглянувmи пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування 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: 

1. Збїльmити доходну частину загального фонду бюджету міста 
на 2005 рік на загальну суму 1294,4 тис.грн., в тому числі: 

1'.1. по КФК 13050000 "Плата за земmo" збільшити на суму 220,0 
тис.грн., в зв' язку з очікуваною сплатою недоїмки по податку на землю; 

1.2. по КФК 16010000 "Місцеві податки і збори" збільшити на 80,0 
тис.грн., зв'язку З перевиконанням плану надходжень по ринковому збору; 

1.3. по КФК 41020700 "Додаткова додація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення здійснення видатків на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним 
законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, прироДНИЙ газ та послуги зв'язку, які 
СПОживаються бюджетними установами" на суму 994,4 тис.грн., в зв'язку з 
прИЙНЯттям постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 N!! 1133 
~'Про реалізацію частини п'ятої та шостої статті 50 Закону Украіни "Про 
Державний бюджет Украіни на 2005 рік". 

2. 3бїльmити видаткову, частину загального фО~ бюджету міста на 
~OQ5 рік на загальну суМу 1294,4 тис.грн., в тому чисm : .. 

2.1. Управлінню 'житлово-комунального г~сподарства Броварсько! 
~CЬKoi ради по КФК 100203 "Благоустрій міст" на суму 30~~~,.T~~.~H.; 
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2.2. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070000 
"Освіта" на суму 947,8 тис.грн., в тому по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму З7З,8 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну nлату" на 
суму 87,6 тис.грн., по КВК 1160 " Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 486,4 тис.грн. 

2.З. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 110000 
"Культура" на суму 29,5 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна 
плата" на суму 26,5 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну 
плату" на З,о тис.грн. 

2.4. Виконкому Броварської міської ради по КФК 120100 
"Телебачення і радіомовлення" 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 4,0 тис.грн. 

2.5. Відділу фізкультури та спорту Броварської міської ради по КФК 
ІЗОООО "Фізична культура та спорт" на оплату енергоносіїв на суму 2,З 
тис.грн. 

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

З .1. Відділу культури Броварської міської ради: 
З.l.1. по КФК 110205 "Школи естетичного виховання дітей", 

зменmити поточні видатки на суму 1,2 тис.грн; 
З.l.2. по КФК 110202 "Музеї та виставки" зменшити поточні 

видатки на суму 4,0 тис.грн; 
З.l.З. по КФК 110502 ''Централізована бухгалтерія" зменшити 

поточні видатки на суму 0,4 тис.грн; 
З.l.4. по КФК 110204 "Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу" збіЛЬшити поточні видатки на суму 5,6 тис. грн. 

З.2. Управлівіпо освіти Броварської міської ~ади: , 
З.2.1 по КФК 070101 "Дошкільні дитЯЧІ заклади' збільшити 

видатки на на суму 441,9,тис.грн.;' ." . 
З.2.2. по КФК 070802 ''МетоДИЧНИЙ кабшет , зменшити ПО~ЧН1 

видатки на суму 29,7 тис.грн.; , " " ". .. ги" ' 
З.2.З. по КФК 090412 "Інші вИДИ СОЦ1альНОl допомо зменшити 

поточні видатки на суму 5,0 тис.грн.;" ' 
, КФК, lЗОI01" "Утримання та навчально-тренувальна 

З.2.4. по . 6З 8 тис грн· 
робота ДЮСШ" зменшиТИ потоЧИ1 видатки на cytl!.Y, . ., 

З.2.5. по КФК 070201 "загальНООС~і:нї шко~" зменшити видатки 

Ва суму 2З7, 7 тис.грн. ," о' І' "Б' .бm:О~карськиЙ Ф~нд'" зменшити поточні 
, З.2.6. по КФК,0708 ' 1 

Видатки на суму 1 О, 1 тис.грн. 
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3.2.7. по. КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
змеВШИТИ ПОТОЧНІ видатки на суму 5,5 тис.грн. 

3.2.8. по ~ФК 070401 "Позашкільні заклади та заходи по освіті" 
зменшити ПОТОЧНІ видатки на суму 36,4 тис.грн. 

3.2.9. ПО КФК 070202 "ВечірЮl школа" зменшити поточні видатки 
ва суму 23,4 тис.грн . 

. 3.2.10. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія" зменшити 
потоЧВ1 видатки на суму 29,4 тис.грн. 

3.2.11. ПО КФК 070805 "Господарська група" зменшити поточні 
видатки на суму 0,9 тис.грн. 

3.4. Управліншо праці та соціального захисту населення: 
3.4.1. по КФК 090306 "Допомога на дітей одиноким матерям" 

зменшити видатки на суму 86,0 тис.грн., збільшивши при цьому видатки 
по КФК 090303 "Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 
незастрахованим матерям" на суму 86,0 тис.грн.; 

3.4.2. по КФК 090401 "Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям" зменшити видатки на суму 30,0 тис.грн., 
направивши їх по КФК 090305 "Допомога на дітей, які перебувають під 
опікою чи піклуванням" на суму 30,0 тис.грн. 

3.4.3. по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" в межах 
поточних видатків збільшити видатки по заробітній платі в сумі 3,7 
тис.грн. 

3.5. Виконкому Броварської міської ради: 
3.5.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 

змевmити поточні видатки на суму 1,6 тис.грн.; 
3.5.2. по КФК 110103 "Філармонії,музичні колехтиви і ансамблі та 

UJm мистецькі заклади та заходи" зменшити поточні видатки на суму 4,0 
тис.грн.; 

3.5.3. по КФК 100203 "Благоустрій міста" збільшити поточні 
видатки на суму 1,4 тис.грн.; . . . 

3.5.4. по КФК 250404 "Інші видатки" зБІЛЬШИТИ потоЧНІ видатки на 

суму 4,2 тис.грн. .." 
3.5.3. по КФК .120100 "Телебачення І радІомовлення змеНПІИ~И 

Капітальні видатки на суму 6,2 тис.грн. та. 'врах~вуючи перерозподш 

поточних видатків, збільшити видатки по оплаТІ працІ на суму 7,3 тис.грн. 

3 6 .. '"ових субсидій ПО КФК 010116 "Органи місцевого 
• • вІДДІЛУ жит".і • б. . 

самоврядування" в межах ·потоЧНИХ видатюв з ІЛЬшити видатки по оплаТІ 

праці на 0,7 тис.грн.; . . . 

3 7 В·· . , .. та Mo~oдi Броварської міської ради: 
3: 7: 1 ~~~~~1214 "Інші установи та заклади" зме''''''нши''''''''т-'и видатки 

На суму 13,9 тис.грн.; 
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З.7.2. по КФК 091101 "Центр соціальних служб для молоді" 
зменшити видатки на суму 4,0 тис.грн.; 

З.7.З. ПО КФК 091015 "Об'єднанни підліткових клубів" збільшити 
видатки на суму 14,4 тис.грн. 

З.8. управлінню економіки Броварської міської ради: 
З.8.1. по 250404 "Інші видатки" зменшити видатки на суму 23,1 

тис.грн. 

З.8.2. по ~ФК ~10116 "Органи місцевого самоврядування" в межах 
поточних видаТКІВ зБІЛЬШИТИ видатки по заробітній платі на суму 4,0 
тис.грн. 

З.9. управлінню комунальної власності зменшити поточні видатки 
по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 7,0 тис.грн. 

3.10. управлінню житлово-комунального господарства збільшити 
поточні видатки по КФК 100203 "Благоустрій міст" на суму 24,0 тис.грн. 

з .11. Службі у справах неповнолітніх Броварської міської ради: 
З.ll.l. по КФК 090700 "Притулки для неповнолітніх" зменшити 

поточні видатки на суму 4,0 тис.грн.; 
З.ll.2. по КФК 070303 "Дитячі будинки" збільшити поточні видатки 

на суму 8,0 тис.грн.; 
З.ll.З. по КФК 091214 "Інші установи та заклади" збільшити 

поточні видатки на суму 1,2 тис.грн. 
З.l1.4. по КФК 090701 "Центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей" збільшити видатки по оплаті eHep~OHOCiiв на суму 4,4 тис.грн.; 

4. Внести зміни до спеціального фонду бюджету міста: 
4.1. зменшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста 

ва загальну суму 1076,6 тис. ГРН., в звя'зку з розстрочкою платежу по 
продажу землі несільськогосподарського призначення, в тому числі: 

4.1.1. надходження по КФК ЗЗОІ0000 "Надходження від продажу 
землі" на суму 1076,6 тис.грн.; 

4.2. Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста на загальну суму 1076,6 тис.~н., в тому числі бюджету розвитку 
міста на 1076,6 тис.грн., в тому чисm: 

4.2.1. виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по 
КФК 150101 "Капітальне будівництвО" на загал:ну ~уму.!52,З тис.грн. 

4.2.2. управлінню освіти БРОВ~РСЬКОІ ~CЬKOI ради зменшити 
видатки по КФК 150101 "Капітальне будІВНИЦТВО на загальну суму 117,5 

тис.грн. 

4 2 З . Житлово-комунального господарства зменшити 
. . .управШВНЮ . · " 206 8 . Видатки по КФК 150101 "Капітальне БУДІВНИЦТВО на суму , тис. грн. . . 
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5. В межах загального обсsпy бюджетних призначень спеціального 
фонду бюджету міста по КФК 150101 "Капітальне будівництво" здійснити . 
перерозподш: 

5.1. Управлінmo житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради зменшити видатки по будівництву майданчиків для збору 
твп та придбання обладнення на суму 30,0 тис.грн., направивши їх на 
будівництво парку в районі масиву "Торгмаш" в сумі 30,0 тис.грн. 

5.2. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по 
реконструкції кінотеатру їм.т.г .Шевченка під палац урочистих подій на 
суму 71,0 тис.грн., направивши їх на проектування та будівництво 
артезіанських свердловин бюветного типу в районі парку "Приозерний" на 
суму 71,0 тис.грн. 

5.3. Відділу фізкультури та спорту Броварської міської ради 
зменшити видатки по реконструкції залу боксу ДЮСШ на суму 8,0 
тис.грн., направивши Їх на реконструкцію шахового клубу в сумі 7,4 
тис.грн та на будівництво спортивних майданчиків в сумі 0,6 тис.грн. 

міської ради 

Vв·O.AнтoHeнкo 

n 

•• • і. , 



Подання: 

начальниК . 
фінансового управлІННЯ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник міського голови О.А.КmпmцI -----------------
І 

- завідуюча юридичним відділом 

, р 

с d І.г.Лавер 

- начальник управління економіки С.м.ВозНЯК 
.. 

" 

. -, голова ~oмi~ii з ІІИТаИЬ соціально_ 
еконоМ1ЧН~ro та КУЛЬТУРного Розви 
-бюджету.фlИВRсів та цін ; ТКУ. Вl.Б~ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

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

~~ __________ ~H~ ______ ~Г 
ва N!! ______ Biд \...-_----

llPОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 27.10.2005 року 

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

( з наступними змінами) 

Розглянувши пропозиції бюджетних установ та враховуючи 
необхістість проведення робіт по благоустрію міста, на які не були 
передбачені бюджетні призначення, в зв'язку з втратами бюджету міста 
виконком Броварськоїміськоїради 

пропонує: 

1. Збільшити доходну частину загального фонду бюджету міста 
на 2005 рік на загальну суму 1294,4 ТИС.Ірн., в тому числі: 

1.1. по КФК 13050000 "Плата за землю" збільшити на суму 220,0 
ТИС.Ірн., в зв' язку з очікуваною сплатою недоїмки по податку на землю; 

1.2. по КФК 16010000 "Місцеві податки і збори" збільшити на 80,0 
тис.грн., зв' язку З перевиконанням плану надходжень по ринковому збору; 

I.З. по КФК :41020700 "Додаткова додація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення здійснення видатків на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним 
законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітн~ї 

. плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, 
водопостачання, водовіДведення, прИродний газ та послуги зв' язку, які 

. споживаються бюджетними установами" на суму 994,4 ТИС.Ірн., в зв'язку з 
прИЙНЯттям постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 Н!! 1133 
"Про реалізацію часТИНИ п'ятої та шостої статті 50 Закону україни "Про 
Державний бюджет України на 2005 рік". 

. 2. Збільшити видаткову частину загального фО~ бюджету міста на 
2005 рік на загальну суму 1294,4 тис.грн., в тому чисm :. .. 

21 Управлінню житлово-комунального господарства Броварсько! 
Micы(її ~ади по КФК 100203 "БлагоусТРій міст" на суму ЗОО,О ТИС.Ірн.; 

1 
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2.2. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070000 
"Освіта" на суму 947,8 тис.грн., в тому по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму З 7З,8 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну плату" на 
суму 87,6 тис.грн., по КВК 1160 " Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 486,4 тис.грн. 

2.З. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 110000 
"Культура" на суму 29,S тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна 
плата" на суму 26,S тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на заробітну 
плату" на З,О тис.грн. 

2.4. Виконкому Броварської міської ради по КФК 120100 "Телебачення 
і радіомовлення" 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 4,0 тис.грн. 

2.5. Відділу фізкультури та спорту Броварської міської ради по КФК 
ІЗОООО "Фізична культура та спорт" на оплату енергоносіїв на суму 2,З 
тис.грн. 

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

З.l. Відділу культури Броварської міської ради: 
З.l.l. по КФК 110205 "ІІІколи естетичного виховання дітей" 

зменшити видатки по оплаті енергоносіів на суму 7,1 тис.грн., збільшивши 
при цьому видатки по заробітній платі на суму 5,9 тис.грн; 

З.l.2. по КФК 110202 "Музеї та виставки" зменшити поточні 
видатки на суму 4,0 тис.грн., В тому числі по заробітній платі у сумі 2,0 
тис.грн.; 

З.l.З. по КФК 110502 "Централізована бухгалтерія" змеmпити 
поточні видатки на суму З,6 тис.грн., збільшивши при цьому видатки по 
заробітній платі на суму З,2 тис.грн.; . 

З.l.4. по КФК 110204 "Палаци і буДИВІСИ культури, клуби та інші 
заклади' клубного типу" зменШити ~~~тки .на суму 1,8 тис.грн., 
збільmmiши при цьому видатки по заробlТН1И плаТІ на суму 7,4 тис.грн. 

, 

З.2. Управлінню освіти Броварської міської ради: 
З.2.1 по КФК 070101- "Дошкільні дитячі заклади" збільшити 

видатки на на суму 441,9 тис.ІрН.; оо ....". • 

. З:2.2. по КФК 070802 "Методичнии каБІНет зменшити ПОТОЧНІ 
видатки на суму.29,7 тис.ІрН.;' . '.. "" 

. . З.2.З. по КФК 090412 '~i види СОЦlальНОI допомоги зменшити 

Поточні видатки на суму 5,0 тис.ІрН.; 



з 

3.2.4. по КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна 
робота .дюСШ" зменшити поточні видатки на суму 63,8 тис.грн.; 

3.2.5. по КФК 070201 "Загальноосвітні школи" зменшити видатки 
на суму 237,7 тис.грн. 

3.2.6. по КФК 070801 "Бібліотекарський фонд" зменшити поточні 
видатки на суму 1 О, 1 тис.грн. 

3.2.7. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
зменшити поточні видатки на суму 5,5 тис.грн. 

~.2.8. по КФК 070401 "Позашкільні заклади та заходи по освіті" 
зменшиТ1l поточні видатки на суму 36,4 тис.грн. 

~.2.9. по КФК 070202 "Вечірня школа" зменшити поточні видатки 
на суму ~3,4 тис.грн. 

3.2.10. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія" зменшити 
поточні видатки на суму 29,4 тис.грн. 

3.2.11. по КФК 070805 "Господарська група" зменшити поточні 
видатки на суму 0,9 тис.грн. 

3 :4. Управліншо праці та соціального захисту населення: 
3~4.1. по КФК 090306 "Допомога на дітей одиноким матерям" 

змеВІІІИТИ видатки на суму 86,0 тис.грн., збільшивши при цьому видатки 
по КФК 090303 "Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 
незастраХованим матерям" на суму 86,0 тис.грн.; 

3.4.2. по КФК 090401 "Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям" зменшити видатки на суму 30,0 тис.грн., 
направивши їх по КФК 090305 "Допомога ва дітей, які перебувають під 
опікою чи піклуванням" на суму 30,0 тис.грн .. 

3.4.3. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
зменшити поточні видатки на суму 6,9 тис.грн., збільшивши при цьому 
видатки на суму 6,9 тис.грн., в тому числі на заробітну плату 3,7 тис.грн. 

І 

3:5. Виконкому Броварської міської ради: 
3~5.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 

змеНІПИТИ поточні видатки на суму 5,6 тис.грн., збільшивши при цьому 
видатки по по КФК 250404 "Інші видатки" на суму 4,2 тис.грн. 

3:5.2. по КФК 110103 "Філармонії,музичні колективи і ансамблі та 
інші мистецькі заклади' та заходи" зменшитИ поточні видатки на суму 4,0 
тис.грн.,: збільшивши ПРИ цьому вида~ по КФК 010116 "Органи 
місцевого самоврядування" по оплаті пр8Ц1 на ~yмy ~,o тис.грн;" 

3.5.3. по КФК 120100 "Телебаче~ 1. Р8Д10~овлення зменшити 
видатки на суму 7,3 тис.грн., в тому ЧИСЛ1 кап1Талью. вида~ на суму 6,2 
тис.грн.,. збільшивши пРИ цьому видатки по омаТ1 прац1 ва суму 7,3 
тис.грн. : 
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З.5.4. по КФК 10020З "Благоустрій міста" збільшити поточні 
видатки на суму 1,4 тис.грн. 

З.6. відділу житлових субсидій по КФК 010116 "Органи місцевого 
самовряДування" зменшити видатки по оплаті енергоносіїв на суму 2,0 тис. 
грн., зб~ьІПИВШИ при цьому поточні видатки на суму 2,0 тис.грн., В тому 
числі по 'оплаті праці на суму 0,7 тис.грн.; 

З.7. Відділу сім'ї та молоді Броварської міської радИ: 
З.7.1 по КФК 091214 "Інші установи та заклади" зменшити видатки 

на суму lЗ,9 тис.грн.; 

з.7.2. по КФК 091101 "Центр соціальних служб ДЛЯ молоді" 
зменшити видатки на суму 4,0 тис.грн.; 

З.7.З. по КФК 091015 "Об'єднання підліткових клубів" збільшити 
видатки на суму 14,4 тис.грн. 

з .8. управлінню економіки Броварської міської ради: 
з.8.1. по 250404 "Інші видатки" зменшити видатки на суму 2З,1 

тис.грн. І 

З.8.2. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 

зменшити видатки 4,5 тис.грн., збільшивши при цьому поточні видатки на 
суму 4,5 ТИс.грн., в тому числі по заробітній платі на суму 4,0 тис.грн. 

З.9. упрaвлimпo комунальної власності зменшити поточні видатки 
по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 7,0 тис.грн. 

; 

з.іQ. управліmпo житлово-комунального господарства збільшити 
поточні видатки по КФК 10020З "Благоустрій міст" на суму 24,0 тис.грн. 

j 

з .11. Службі У справах неповнолітніх Броварської міської ради : 
з.іl.l .. по КФК 090700 ''Притулки ДЛJI неповнолітніх" зменшити 

поточні видатки на суму 4,0 тис.грн.; 
З.ll.2. по КФК 070ЗОЗ "Дитячі будинки" збільшити поточні видатки 

на суму 8,0 тис.грн.; 
ЗJl.З. по КФК 091214 "Інші установи та заклади" збільшити 

поточні видатки на суму 1,2 ТИС·ГРН.. . .. .. . .. 
З.l1.4. по КФК 090701 "Центри СОЦI8JIЬНО-ПСИХОЛОПЧНОI реаб1Л1Тацп 

дітей" збільшити видатки по оплаті енергоносіїв на суму 4,4 тис.грн.; 

4~ Внести зміни до спеціального фонд?' бюд~ету міста, в звя'зку З 
розстрочкою платежу по продажу зеМЛІ неСІЛЬськогосподарського 

Призначення: 
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4.1. зменшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста 
на загальну суму 1076,6 тис. грн., в тому числі: 

4.1.1. надходження по КФК 33010000 "Надходження від продажу 
землі" на суму 1076,6 тис.грн.; 

4.2. Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету 
міста на загальну суму 1076,6 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку 
міста на 1076,6 тис.грн., в тому числі: 

4.2.1. виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по 
КФК 150101 "Капітальне будівництво" на загальну суму 752,3 тис.грн. 

4.2.2. управлінню освіти Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК 150101 "Капітальне будівництво" на загальну суму 117,5 
тис.грн. 

4.2.3.управлiнmo житлово-комунального господарства зменшити 
видатки по КФК 1501 О 1 "Капітальне будівництво" на суму 206,8 тис.грн. 

5. В межах загального обсягу бюджетних призначень спеціального 
фонду бюджету міста по КФК 150101 "Капітальне будівництво" здійснити . 
перерозподш: 

. 5.1 .. Управліншо житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради зменшити видатки по будівництву майданчиків для збору 
ТВП та придбання обладнення на суму 30,0 тис.грн., направивши іХ на 
будівництво парку в районі масиву "Торгмш' в сумі 30,0 тис.грн. 

5.2. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по 
реконструкції кінотеатру їм.Т.Г.Шевченка під палац урочистих подій на 
суму 71,0 тис.грн., направивши іХ на проектува.нІОІ та будівництво 
артезіанських свердловин бюветного типу в районі парку "Приозерний" на 
суму 71,0 тис.грн. 

5.З.· Відділу фізкультури та спорту Броварської міської ради 
'зменшити видатки по реконструкції залу боксу ДЮСШ на суму 8,0 
тис.грн., . направивши іХ на реконструкцію шахового клубу в сумі 7,4 
тис.грн та на будівництво спортивних м ... анчиків в сумі 0,6 тис.грн. 

Міський голова В.О.Антоненко 



Додаток 1 
до рішеВНJI міської ради 
від о/-а -,мIJS- Н!! g~t')-~!I-OP 

~ Доходи бюджету м.Бровари на 2005 рік 

тис.грн. 
L-- Найменування доходів 3агалlallllЙ СпеціалlaПllЙ dlO11Д Разом ~OA згідно із бюджеТНОIО фОllд Разом ут.ч. 

І' класифікацією 
бюджет , 

І. 
РО:lВIIТКУ І' ,- 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4) , 1 

'0000 
Податкові нвдходження 42351,5 1482,3 43833,8 

Г Податки на доходи, податки на прибуток, 
і 
)0000 податки на збіJlьшення ринкової вартості 28663 28663 
}0100 Податок з доходів фізичних осіб 27943 27943 
10200 Податок на прибуток підприємств 720 720 

r Податок на прибуток підприємств і 

t організацій, що належать до комунальної 

)0202 
. 

720 720 ВJIICBOCТ1 

0000 Податки на ВJlасність 1458,3 1458,3 

\ 

ьоо Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів . 1458,3 1458,3 
І 360РВ за спеціuьне виконання , 

~OOO прироДІІП ресурсів 4920 4920 
0500 Плата за земmo 4920 4920 

, І 

~oo Внутрішні податки на товари та послуги 2088,1 24 2112,1 
~l Податок на промисел 10 10 
'І Плата за державну реєстрацпо суб"єктів 

niдnpИЄМВИЦЬКОї діяльності, об'єднань 

: 
l'ромадвВ, асоціацій, imпиx добровільних 
об'єднань органів місцевого 

~; caмOBpJIДyВ8НIIJJ, статутів територіальних ' 
78 78 PБF!ромад , 

,09 IInата за дер>кавну реєстрацію, крім ШІа'l'И за 
" " Д~жавву реєстрацію суб"єктів 

0,1 ~ ~И~КОї діяльності 
700 ~тa за торговий патент на деяхі види 

2000 24 2024 іОО~И~КОї діяльності 
6680,4 6680,4 

~~oдaTКII 
1180 1180 ~Мicц . 

".:: ~1 податки і збори 

~Фhcc ". w 0,4 0,4 
\.t.-:.:.~. овВНИіі сшьськогосподарсьКИИ податоК 



t:: ЄДВВИіі податок ДПІІ суб"єктів М8J!OГO 
, SOO JI~иємництва 5500 5500 
~ Веподаткві надхoджeиRR 240 2982,6 О 3222,6 00 • • • 

100 нвдходжеННJI коlпт1в ВІД ВIДШКО.цуванНJI 
~. втрат сільськогосподарського 
І і лісогосподарського виробництва 85 
; 

Адміністративні збори та ПJlатежі, доходи 

10000 від некомерційного та побічного продажу 180 180 
20900 Державне мито 180 180 - Надходження від штрафів та фінансових ... 
30000 санlСЦШ 60 60 
~ 

Перерахування підприємцими частки 

вартості нестандарПІОЇ продукції, 
вШ"Отовленої з дозволу на тимчасове 

,~ відхилеНIIJI від вимог відповідних стандартів 

щодо пості продукції, виданого Державним 

комітетом України по стандартизації, 

30200 метрології і сертифікації 
30300 Адміністративні штрафи та ішпі санкції 60 60 
10000 ~івеподатковінадхо~енВR О 2897,6 2897,6 

Iвmi вадходжеННJI до фонду 

10616 охор.вавкол.середовища 3 0,5 
Відсотки за користування позиками, JJКi 

ШО6 надавалися з місцевих бюджетів 
\0000 Вьсві вадходжеННJI бюджетних установ 2894,6 2894,6 
!ОООО Доходи від операцій з капіТaJJОМ . О 17985,5 17985,5 17985,5 
І 

~\ 
НадходжеННJI від відчужеННJI майна, яке 
належить Автономній Республіці Крим та 

, 
майнІ, що знаходиться у комунальній 

~o ВJIacBocтi 2165 2165 2165 
і Вадходженви від продажу землі і, 
~ 15820,5 15820,5 нематерївm.вих активів 15820,5 

~ !!адходжеНIIJI від продажу землі 15820,5 15820,5 15820,5 

~ 301,3 301,3 
Цшьові фонди ; , 

І", •• Збір ЗВ звбруднеННJI навколишнього ~ , 

~ ~ВРодвогосередовища 75,9 75,9 
І, 

;; . ЦїnьOBi фонди утворені Верховною Радою 
" І 

~ТОВОМИОї Республіки Крим, органами і; • 
І" 

1100 сцевого самоврядування та місцевими . 
225,4 225,4 

~ ~ами Виконавчої влади 
~, 42591,5 22751,7 17985,5 65343,2 r;-..... ~ Доходів (без трансфертів) . . 

. . 
. . 
~~ ОФісiliві трансферти (розшифровуЮТЬСJl 

23481,7 150 150,0 23631,7 ~3,,~ . 
з' ; І аМIІ трансфертів та бюджmв) 

~'.{' ' . 
J.' • 



iroOВГ~щ~о;~~ган;riів;Дде~р~~~(а~в;н~о~го;оуп~р~ав~л~Umш~------lГ----~O~------IГ------~--------~:r( 
~ КС;-шти, що HaдXOДJIТЬ з ІНШИХ БJОДЖетів 
10~~ ооо 
(0200 1!oтaцll 
fo2oi дотації вирівнюванНJI, що одерЖ)'lотьCJI з 
~, державногО бюджету 

~II 0207 додаткова дотація з державного БJОДЖету 
І місцевим бюджетам на забезпечеННJI 
І здШсненНJI видатків на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно 

до встановлених чинним законодавством 

умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати, проведенНJI розрахунків на 

електрИЧНУ енергію, теплову енергпо, 

водопостачанНJI, BOдoBiДBeдeННJI, природний 
газ та послуги зв "язку, які споживаються 

бюджетними установами 

1,0213 Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам для поетапного 

запроввдженНJI умов оплати праці 

працівників бюджетної сфери на основі 

Єдиної тарифної сітки та забезпечеННJI 

видатків на оплату праці 

10300 СубвеJЩії, в тому числі: 
СубвеJЩія на yrpимaнНJI об'єктів спільного 

КОРИctyDIННJI та чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного 
10303 КОРИctyDIННJI 
10322 
'1' . Субвенція з державного БІОД)lСету місцевим 

бюджетам на соціально-економіЧний 
РОЗВИТОК регіонів, ВИКОНIННJI заходів з 

. упереджеввя аварій та запобігlННJl 

texвогеввим катастрофам у житлово-
І-- КОМУНальному господарстві та на iвmиx 

аварійних об"єктах комунальної власності і 
~~ ВИКонання інвестиційних проектів 

. СубвевцiJI з державного БІОДЖету місцевим 
· . :lОджетам на здійснеННJI виплат, визна?ених 
~ IkОНом Украіни "Про реструктуризацuo 
і\. заБОРгованості з виплат, передбачених 
? CТa'rre1O 57 Закону України "Про освіту" 
. neдar· 
~. :. hnn ОГІЧНИм, науково-педагогіЧНИМ та 

8473,9 

6212,8 

994,4 

1266,7 
15007,8 

35 

l 3 lIt4 категоріям працівників навчальних 
It;.~ lIcJtaдiB" 749,5 

8473,9 

6212,8 

994,4 

1266,7 
150,0 150,0 15157,8 

зs 



І 69 еубвенціЯ з держ.~ного бюдж~ місцевим 
03 бюДЖетам ДJUI ЗДІисненНJI заходІВ 
: npJIМоваиих на подмaннJI дитячої 

:ездОГJIJlДНОсті і безпритульності 
0000 з ЇJUD0Ї частини бюджету 
І коurrи, одержані із загального фонду 

55 

бюДЖету до бюджету розвитку 

JOI00 (СJlеціальног~ фонду) 150,0 
Pll30M AOXOДI~ ":: - 66073,2 22901,7 
Bcьoro ДО діВ';- о 1 . 66073,2 22901,7 

eeкperвp :~rrЬ\l~l~.~~~~~~~~~~Q..ГПРбаТlOК 
~~\ \~ 

150,0 
18135,5 
18135,5 

88974,9 
88974,9 
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150101 

ОО Додаток 4 

до рішенНJI міської Paдll 
від Р/. а. Р§ 1& r~I!7-.:J.9-И 

Перелік об'єктів, видатки ва які будуть проводитися 

за рцхувок коштів бюджету розвиrкy у 2005 році 

Назва головного РОЗПОРJlДИИКа . 
Відсоток коmтш 

Об'єкт Загальний завершеності 

обсяг будівництва 
. фінаисуваиия на початок 

бюджетного . . . 
року 

тис.грн. % 
2 3 4 

Виковавчий комітет Броварської міської ради 18894,5 17,1 

Всього, в Т.Ч. по об'єкru 18864,5 17,1 
Рековструкціи майдану ва перетині бульвару. 

о • 

Незалежності та вул. Гагаріна (ІП черга) та 

придб8ИВJI обладнання 1716,5 11,7 
БудівИИЦІВО 8дміибудинку (І черга) 7352,6 19,1 
Будівництво адмінбудинку ( друга черга) 
Проектув8ИВJI та будівництво артезіанських 

свердловин бюветного типу по: 

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

в районі парку "Приозерний" 60,0 
ва перетині вул.Короленко та б.Незалежності 28,0 

Всього ут.ч. на 

видатків на Всього погamеИИJI . 
заборгова-завершеИИJI видаТКІВ 

будівництва ва ності, що 

об'єкта на поточВJIЙ утворилася 

майбyrиі 
. 

рІК на початок 

роки року 

тис.грн. ПІС-ГРВ. ПІС·ГРН. 

5 6 7 

17188,2 7461,3 0,0 

17158,2 7431,3 0,0 

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

1486,9 

549,8 375,0 
21,0 10,7 
60,0 231,0 
28,0 0,0 



/РеконструхцЬІ кіиотеа'1рУ їм. Т.Г.Шевченка під 

палац урочисПІХ подій" 
. 

БудївНJЩТВО КJl8Довища по вул.Кутузова 

Будівництво інженерних мереж дитячого містечка 

по програмі "Кіидердорф іитернеmил" 

PeKOHCtpyкцiJI вул Грушевського 

БудівИИЦ'ІВО ВОДОВідводу стічної ВОДИ по масиву 

ОболоlПi 

Будівництво церкви ПС1'ра і Павла 

Будівництво церкви Покрови Пресвятої Богородиці 

Прсіектувliиии ПОЛИВ8JIЬного водопроводу парку 

"Перемога'" 

Робочий проек будівництва споруд ДJIJI збирaииJI та 

викориCТ8ИlDl вод поверхневого (дощового) стоку . 
по вул.Київській (1 етап) 

. 

Робочий проек РеконCtpУ.ІЩЇЇ магіCtpальної вулиці 

районного зиачеИИJI (вул.Возз'єдиaииJl) В м.Бровари _. .. 

PeKOHCtpyкцiJI приміщеНВJI упраішїИИJI комунальної 

власності 

РеконCtpущїJI діючого відділу peeCtpaцiї актів 

цивільного стану по вул.ШеВЧеика,2 

PeKoHCtpYКЦЇJI парку їм. Т.Г.Шевчевка 

PeKoHCtpYКЦЇJI озера в парку "Перемога" 

ВиготовлеИИJI проеICI'llО-КОIПТОРИСНОЇ документації 

на реконCtpукцію приміщеННJI управЛЇИИJI освіти 

129,0 
6645,0 

. 
150,0 
1000,0 

100,0 
100,0 

100,0 

60,0 

185,1 

114,0 

125,0 

140,0 
60,0 
26,1 

19,1 

8,3 129,0 58,0 
2 6562,0 163,0 

. 
150,0 50,0 
1000,0 827,4 

100,0 30,0 
100,0 172,0 

100,0 172,0 

60,0 60,0 

185,1 0,2 

114,0 45,5 

125,0 171,4 

140,0 79,4 
60,0 40,0 

46,4 14,0 0,0 

19,1 19,1 



.. ' 

І І , 
РековстрyzЩiв та 6удівНИЦІВО зливної каналізації 150,0 150,0 150,0 

ПоповиеШUI ста'1YfВИX фондів піідприємств: 30,0 30,0 30,0 
. . . . . . 

кп редакців газети " Нове житrя" 20,0 20,0 20,0 

Броварська редащiJI місьхрвйоввого радіомовлеШDI 10,0 10,0 10,0 
. 

250344 Фінансове УПР8ВJIЇUНJI 
СубвеlЩЇJl з місцевого бюджету державвому 

. .. бюджету ва виконaшIJl програм соціально-
. екокомічвого розвипс:у регіонів ( Реконструкція 

ізощора :rимчасового утрим8ВИJI :мв ГУ ~C . 
Ухраігви) 

. 60,0 60,0 60,0 . 

150101 ВіддШ:l фЬичвоі культури та спорту 898,7 67,3 565,4 462,6 0,0 
Реконструкція залу боксу ДЮСШ 90,0 66,6 35,0 27,0 
БуДЇВНИJtrВо спортивних майданчиків 207,0 307,0 307,6 
РеконcтpjIЩіи шахового клуба 110,0 22,8 50,6 58,0 
Реконструкція плавального басеіів:у "Купава" 491,7 64,8 172,8 70,0 

, 

150101 УправJlіввв освіти 3237,9 9,0 3687,1 3424,4 0,0 

РеконструкЦія дахів в закладах освіти 836,4 11,4 1166,4 1105,0 
РеконстрУкція приміщень закладів освіти, в Т. ч.: 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 
іреконструкція приміщеВИJI дlс Н!!20 40,0 40,0 40,0 
ірекоиструкція фасаду школи N91 80,0 80,0 80,0 
реконструкція фасаду школи Н!!6 50,0 50,0 50,0 
Реконструкція приміщеИИJI управпiвmI освіти 700,9 700,9 693,7 



PeXOBmpyxцbI фасаду 30Ш N!! 9 340,0 440,0 440,0 
ПРОІрsма розвитку теплозабезпечеВИJI міста та 

впроваджеlПDI енергозберігаючих технологій 378,0 378,0 367,7 
Проектні роботи по будівництву школи-садка N!! 1 60,0 - 60,0 0,0 
Будівництво мініІсотельні В' 30Ш N!! 3' - оо . - . -о 622,6 • 21,0 491;8 368,0 
Будівиич'ІВО нового паркану навколо сзоm N!! 7 50,0 50,0 -50,0 
РеконструщiJI даху басейну "Лідер" 75,0 75,0 75,0 
Реконструкція даху ДНЗ "Капоша" 75,0 75,0 75,0 
Реконструкція цокоJПO та фасадУ гімназіі їм.с. 

Олійника 80,0 80,0 80,0 . 
Упралівви ЖИТJlОВО-КОМУНaJїьного 
господарства 13788,0 10,2 8616,5 5954,7 

150101 Всього, в Т.Ч. по об'єктах: 10788,0 10,2 8616,5 3795,2 0,0 

Програма реконструкції житлового фонду 1016,8 46,9 540,0 290,0 
Pe!<oHCТPyкцїJI мостового полотна lПJIJIXопроводу по 

вул. Кутузова ; -. 1006,0 39,3 611,0 200,0 -
Програма перспективного розвиrкy вод<?провідно-

каналізаційного господарства та забезпечеllНJl 1360,0 9,1 1236,0 550,0 
населеllllJl ШСНОЮ ПИТНОЮ ВОДОІО 

Програма розвиrкy теплозабезпечеllНJl міста та 1338,2 49,1 680,0 497,2 
впроваджеllНJl енергозберігаючих технологій 

.- Технічне переоснащеllНJl вузлів обліку ... . . 91,8 2,5 89,5 62,7 електроенерru мереж зовн1ІпІІього ОСВІтлеllНJl 

м.Бровари 

Програма "Фас;ад" {утеплеllНJl зовнішніх стін 1000,0 25,0 750,0 382,0 
житлового будинку ЧерНJIXовського 23} 
Реконструкція зливноі каналізації 565,0 29,2 400,0 35,0 



", 

.. Ї IРековстрyzщisl (модериізацiR) зимової тепmщi ЮІ 85,0 85,0 85,0 
"Бровари-Флора" 

Реконс1рукція гашсу Пенсійного фонду по 35,0 35,0 35,0 
вул.Незалежності 

-.- -... БудівНИЦТВО'парку в районі масиву "Торгмаш" . . .100,0 • 100,0 130,0 "" 

PeKOHcтpYКЦЇJI мереж зовнішнього освітлеННJI 320,0 360,0 331,0 
Програма "Подвір'я" (будівНИЦІВО ДИТJIЧИX 

майданчиків) 150,0 150,0 100,0 
Будівшщтво майданчиків ДJIJI збору ТВП та 

npидбaННJI обл8ДВaННJI 2200,0 2200,0 540,0 
ПроепувaННJI та реконс'ІруІЩЇJI гуртожитку по вул. 

Гагаріна, 12 120,0 230,0 230,0 
Ре~онструІЩЇJI вбудованих бойлерних в житлов!D' 

будинкахкомунальноівласно~ 10,0 10,0 10,0 
. Реконструкція доріг, тротуарів 1000,0 1000,0 177,3 

БудівНИIJ;ІВО З-х приміщень ДЛJI збору сміТПІ 390,2 64,1 140,0 140,0 
180409 Вёього, в т.ч. по об'єКтах: 3000,0 0,0 2159,5 

ПоповнеННJI статутного фонду Виробничого 
1000,0 700,0 

управлiвнJI комунального господарства . 
ПоповнеВВJI статутного фонду КП" Флора" 300,0 300,0 
ПоповнеВВJI статутного фонду КП "служба 

1000,0 809,5 
замовника" 

ПоповнеВВJI Статутного фонду 
700,0 350,0 

КП"Броваритеплоенергомережа 

150101 
УпраВJlівви праці та COцiaJIhHOrO захисту 

васеленнв 131,0 0,0 131,0 131,0 0,0 



... . . ф-. 

150101 

IпрЬгр";"~ ~~звитх:у теlJJIозабезпечеВIIJI міста та 
. впроваджеlПlJI енергозберігаючих технологій 
РехонC'IJ'YIЩЇJI приміщеНВJI територіального центру 

обслуговувaНВJI пенсіонерів 

Віддш у справах сім'ї та МОJlоді ... 
PexoHcnpyкцiJI приміщеНВJI центру реабілітації дітей 

інвалідів 

31,0 

100,0 . 
837,0' '0 

837,0 

31,0 31,0 

100,0 100,0 
4,4 800,0 310,0 

4,4 800,0 310,0 
150101 Відді.п куяьтури 436,5 22,0 382,6 331,5 

РеконC'IJ'YIЩЇJI приміщеВНJI культурного центру 

"Прометей" . 
РеконcnpУ1ЩЇИ сигналізації культурного центру 
"Прометей" 

БудівницТво гардеробу в МКЦ "Прометей" 

Реконструкціи приміщеВНJI краєзнавчого музею 

ПроеJ(ТИЇ роботи на будівництво пам"JIТIIИКa 

воїнам Афганістану 

\РАЗОМ 

185,0 29,1 

15,0 
30,0 
196,5 
10,0 

38283,6 21,1 

131,1 95,0 

15,0 0,0 
30,0 30,0 
196,5 196,5 
10,0 10,0 

31430,8 18135,5 

Секретар ради 
~~.....r........ ______ _ 
'----"2J/Z..~15z7/--------=~::s~ ~ ~.Горба'ПОк 

/1,/ 

-V 

'0,0 

0,0 

0,0 




	14-Рішення №840-39-04 сесія №39 від 01.12.2005
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113
	0114
	0115
	0116
	0117
	0118
	0119
	0120
	0121
	0122
	0123
	0124
	0125

	0126

