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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИїRсьr«,( І .' 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішеннЯ" 
Броварської міської ради від 28.12.20()~· ;/.~,Ii:, І • ·1 ІІ 

МІ 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 pir<'·TEf;~"!J..wJ}'.J" I;J,}.,,, 

РозгJIJIНYВDIИ пропозиції виконавчого комітету Fі:~~U)я!,Jl,;J;"tjl t~!!;Ji.I"jl 
Ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Y'f<l1В~#-;cY. ·ї]р() r!J1~1~}~ 
самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного KO~Y~:' .Y1:p".di:m1s ~111 
виков8ШIJI Закону України "Про внесення змін дО ~::tI'L~Т-' . У:qтd1:ни ';''Тlll' І 
Державний бюджет Украіни на 2007 рік" від 04.0S::!firlJ :РЗ~~_; Лr' 1 O'JA--·1 .. 
рішеНIUI сесії Київської обласної ради від 15.05200;:~ . .:r~зв-] 1-\; ·JJpt.J 
внесення змін до рішення Київської обласноі рaшr вin: :Z~: 1:::2006 }fg tt.G5-
08-V "Про обласний бюджет Київської облаcri. аг:; ::!.\~a: -'Dік- -:х:а . ... ...,.. . ... 
враховуючи рекомендацll ПОСТІИНОl KOМlCU 3:' Пll~~ ~oni2.J'lЬH{,-

економічного та культурного розвитку, бюджету,. фіНtm~~'fu і:!ін. ",ri~"Юі 
рада 

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до рішення MiC~Qi. І?'М'Н; L\~\~ ~ 1" ')(\'О'" 
N!!201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 pi1\~ \<\ji 'i~i,\,~~,,, -~,~: Ь'Р: 
рішеВВJIМ міської ради від 25.01.2007 .N'!2Q~ \;Q\-Ч~. :,~\,; .. ",': ;:~YM~ 
N!!232-17-05; від 15.03.2007 N!! 262-18-05~ I:'i)~ 2\\Q\l~:\Ч\l"" ~",~~);, ... l\~ 
від 24.05.2007 N!!З20-21-05) : . ., ., ........ (\~~ 

1.1. В пункті 1 цифру "164210,6" заміНИТt' Щ\ \\"'.~I;\X ~,Ii*\~~~', ~" 
1.2. В пункті 1.1 цифру "107830,1" заміІІ."", "" ,\~,\~'I1\'\ '~J 'i~ ;\'~~, \, 
1.3. В пункті 1.1.1. цифру "40195,1" З~Мі.щ'f" Щ\ '\~Iа:ФI",\ '~~l1~\~~(,' 
1.4. в пункті 1.2 цифру "56380,5" заМlІЩ'ГН Щ\ \\'\~itll'X '~I ,\,!\~~~\~ 
1.5. в пункті 2 цифру "172863,5" заміlll11'Н "" \\\,~",:,~ ~\I,\\\~~~'~ ~ 
1.6. В пункті 2.1 цифру "109277,5" замl,щ','" Ш\ \\'~~~I\\' '\ t і' ,\ :'\ 
1.7. в пункті 2.2. цифри "6358.6" заміЩ1"" '''' '\Щ~'L,~\\І\"\І~ : ~~~'~"" 

2. Додатки 1,2,3,4 до РІшення Прnt'Щ~\I,\\\\,\ t \\ ,t\~,'~ ", 
28.12.2006р. N!! 201-14:~5 "Про ~ЮД)l(ет мIР'I'1І Щ\ '.~\~~\I, ~,~\~~,~~ :'\\,,~" "~ 
змінами викласти в нов1И реДаІЩl Qfn1"f~lIl)c ~,~ "~\~~~'\\\.:~~~,~; 

3.фінансовому ~~ ~ ipdbl ~fq!r Mt(((t~,\,\, '~I", .. , . 
фінансування видаТКІВ, ЗГI =8 .u. ь, "'~~'M( t ~~\\ ~\\'\:~~' .. 

5. Це рішеВНJI набирає ':гР' 'щ"""., \'~, \ :~ ~~ : 
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Подання: 

начальник 

фінансовоro управліивя 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради -~Ч-++--++--- І.В. СапОЖКо 

-заступник міського голови ~f&НIIt-Er+--+-7",---~В.В.Руденко 

-В.о начальника управлівя економіки 
-заступник начальвика-вачальвик відділу 
. з питань торгівлі та побутового обслуговування 
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r#4 т .Г.Поліщук 

с" 7 
~ І.Г.Лавер - начальник юридичного відцілу ---------------

-вачвльНИІСа.зaraпьиоro відділу ~ .......... 
~ Н.І.гна'!ЮК 

- голова комісії з питань соціально ... 
економічного та КУльтурного розвитку 
бюджету, фїваисів та цін' А.В.Бутса 
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БровАрсыcAІсьI(AрАJrАA V'~ І 
~ AЖU.UСЬКО ОБЛАСП 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 
07400, М. Бровври. BYJI. Гагаріна,15. Тел. (294) 5-40-94. 224-62-72 

~~------____ ~H! _____ ~Г 
О вa1ё~ ______ Biд 1 

ПРОПО3 .. . ~I 
до РІшення БРсоварської міської POДII від 14.06.2007 року 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року 

Н!.201-1.4-05 "Про б~джет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4. 
~~П?сВІДНО д~ ЗакОНІВ України" Про Державний бюджет України на 

2007.РІК, Про МІсцеве самоврядування в Украіні",частини 5 стаТГЇ 23, 
стат 78 Бюджетного кодексу україни, РОЗГJUlнувши пропозиції 
бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину на загальну суму 3303,8 ТИС.ГРН., з них: 
1.1. ва викона1ПІЯ Закону України "Про внесення змін до Закону 

України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 04.05.2007 року 
.N! 1004-V на суму 3263,7 ТИС.ГРН., з них: 

1.1.1. по КФК 41021000 "Додаткова додація з державного бюджету на 
забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у 
зв'язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, 
зanроваджеННJIМ n етапу Єдиної тарифної сітки, підвищеННJlМ розмірів 
посадових окладів та додаткової оплати за окремі види педагогічної 
діяльночті у співвідношенні до тарифної сітки, на виплату стипендій і 
ДОПОМОГИ учням та студентам навчальних закладів" на суму 1068,1 тис.грн. 

1.1.2. по КФК 11010000 "Податок з доходів фізичних осіб" на суму 

2195,6 тис.грв. 
1.2. на виконання рішення сесії Київської обласної ради від 

15.05.2007р. N9130-11-V "Про внесення змін до рішеННJI Київської обласної 
ради від 28.12.2006 Н!085-08-V "Про обласний бюджет Київської області 
ва 2007 рік" по КФК 41037300 "~убвенція з державного бюджету 
обласному бюджету Київської обласТ1 на проведення експерименту за 
припницом "Гроші ходять за дитиною" на суму 40,1 тис.грн. 

ВИДАТКll 
1. Збільшити видаткоВУ частину на заг~~ c~ 3303,8 тис.грн., з них: 

1.1. Відділу культури БроваРСЬКОI МІСЬКО1 ради на загальну суму 

360,8 тис.грн., з вих: 
1.1.1. по КФК 110201 "Бібліотеки" на С:,м>' 33,4 тис.грн .. 
1.1.2.по КФК 110202 "Музеї і виставки на суму 5,5 тис.грн.; 



~ 

1.1.3. по КФК 110~04 "Палаці і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу на суму 66,7 тис.грн.; 

1.1.4. по КФК 110205 "Школи естетичного виховання дітей" на суму 
246,4 тис.грн. 

1.1.5. по КФК 110502 "Інші культурно- освітні заклади та заходи" 
збільшити видатки на суму 8,8 тис.грн. 

1.2.УправлінНІО праці та соціального захисту населення 
Броварської міської ради збльшити на загальну суму 113,2 тис.грн., з них: 

1.2.1. по КФК 091204 "Територіальні центри і відділення соціальної 
допомоги на дому" на суму 73,1 тис.грн.; 

1.2.2. по КФК 070810 "Виплата державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають під опікою (піклуванням) або у відповідних закладах у рамках 
експерименту у Київській області, за принципом "гроші ходять за 
дитиною" на суму 40,1 тис.грн. 

1.3.Відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міськоі ради 
збільшити видатки по КФК 091105 "Утримання клубів підлітків за місцем 
прожив8ННJI" на суму 35,4 тис.грн. 

1.4. Відділ фізкультури та спорту Броварської міської ради 
збільшити видатки на загальну суму 34,9 тис.грн., з них : 

1.4.1.по КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ" на суму 20,7 тис.грн.; 

1.4.2. по КФК 130110 "Фінансова підтримка спортивнивних споруд" на 
суму 7,8 тис.грн.; 

1.4.3.по КФК 130113 "Централізована бухгалтерія" на суму 6,4 тис.грн. 
1.5. Управлimпo освіти Броварської міської ради збільшити 

видатки на загальну суму 2759,S тис.грн., з них: 
1.5.1.по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" на суму 664,4 

тис.грн.; 

1.5.2.по КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)" на суму 1770,1 тис.грн.;.. .. 

1.5.3.по КФК 070202 "ВеЧlрm (ЗМІНЮ) ІПКоли'~ на суму 18,0 

тис.грн.; ..' 
1.5.4.по КФК 070401 "ПозашкіЛЬНІ заклади ОСВІТИ, заходи ІЗ 

позашкільної роботи з дітьми" на суму 218,0 ~C·ГPH.; . .. 
1.5.5.по КФК 070802 "Методична робота, lНПІ1 заходи у сфеРІ нарОДН01 

освіти" на суму 28,8 тис.грн.; . 
1.5.6. по КФК 070804 "ЦентралІзована бухгалтерія" на суму 15,7 

тис.грн.; . 
1.5.7. по КФК 070805 "Групи центр8JI1ЗОВаного господарського 

обслуговуваНIUI" на суму 0,5 тис.грн. 
1.5.8.по КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота 

ДЮСШ" на суму 44,0 тис.грн. 

2 В ""YЧl1П..ноro обсягу видаткової частини загального фонду . межах зcu UOI&" • • 

бюджету міста здійсНИТИ перерозподш: 



2.1. Службі у справах J • • 

ади по КФК 090701 "Ц . неПОВНОЛІТНІХ Броварської міської 
р .. ентри СОЦІально-психологічної реабілітації дітей" 
змеНШИТИ капІтальНІ видатки на суму ?3 О тис грн б· . ... , . ., з шьшивши при цьому 
ПОТОЧНІ видатки. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
. ДОХОДИ . 

1. Збшьшити доходну частину бюджету міста на суму 161304тис.грн. 
з них: ' , 

1.1. П~ КФК 50.11 ОО "Цільові фонди утворені Верховною Радою 
~TOHOMHOI РеспуБЛІКИ Крим, органами місцевого самоврядування та 
МІсцевими органами виконанвчоївлади" на суму 16130,4 тис. грн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 16130,4 

ТИс.грН .. , з них: 
1.1. Управліншо житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" на суму 2100,0 
ТИС.грН., з них . 

ДЛJI придбання та встановлення газових плит, колонок та 

котлів на суму 100,0 ТИС.ГРН.; 
на програму капітального ремонту житлового фонду на 2007-
2011 роки на суму 2000,0 тис.грн. 

1.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
1.2.1. внести зміни до назви наступних об'єктів, виклавши їх в новій 

редакції, а саме: 
_ "проектування та будівництво школи-садка Н!!! на території заст 

н!й-111 ступенів по вул.КиївськіЙ.153" на "проектуваННJI та будівництво 
школи-садка Н!!1 на території засш Н!!1 І-Ш ступенів по 
вул.КиївськіЙ.153"; 

_ "проектування та будівництво школи 1 ступеня (молодшої школи) 
на території зот Н!!2 по вул. Енгельса, 1" на "проектування та будівництво 
школи 1 ступеНJI (молодшої школи) на території заш Н!!2 по вул. 

Енгельса 3"· , , ш· _ "реконструкція кінотеатру ім. Т.Г. евченка ПІД Палац урочистих 
подій" на "ПроектуванНJI та реконструкція кінотеатру ім.Т.Г. Шевченко під 
Палац урочистих подій по вул.Київській, 155 в м.Бровари Київської 

області"· , 
_ "будівництво павільйону бюветного водопостачання та благоустрій 

прилеглої території по вул. Грушевського" на "Проектування та 
будівництво павільйоНУ бюветного .. водопос~чання з артезіанської 
свердловини та благоустрій прилеГЛОl терИТОрll по вул.Грушевського в 

м.Бровари"· 
_ "пр~ектувaнНJI та реконструкція адмінбу~" на "Проектування 

та реконструкцію адмівбуДИН? по вул. ГагаРІна, 15 в м.Бровари з 
благоустроєм прилеглої терИТОРІі"; 
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"6 . - УДІВНИЦТВО кладовища по вул.Кутузова "на "ПроектуваНIUI 

коригув~, робочого проекту та будівництво кладовища по вул.Кутузов~ 
вм.Бровари 

1.5.1. по K~K 2~0900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування І МІсцевими органами виконавчої влади" збільшити 
видатки на загальну суму 9793,0 тис.грн., з них: 

на "Осушення території та водовідведення дощових та талих 
вод з території підтоплених житлових районів та земель 
сільськогосподарського призначення західної та південно
західної частини м.Бровари (І-етап: "Проектування та 
будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву 
"Оболонь" в м.Бровари" на суму 1500,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкція кінотеатру ім.Т.Г. 
Шевченко під Палац урочистих подій по вул.Київській, 155 в 
м.Бровари Київської області" на суму 1433,0 тис.грн.; 
на "Проектування, коригування робочого проекту та 
будівництво адміністративного будинку з благоустрієм 
прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з 
ГЛJIдацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 
м.Бровари" на суму 1 500,0 тис.грн.; 
на "Проектування та будівнийтво гостьової ~тостоJIНКИ при 
будинку по вул.Кирпоноса, 7-а, в м.Бровари" на суму 150,0 
тис.грн.; 

на "Проектування та будівництво павільйону бюветного 
водопостачання з артезіанської свердловини та благоустрій 
прилеглої території по вул.Грушевського в м.Бровари" на 
суму 410,0 тис.грн.; 
на "Проектування та будівництво скверу по вул. Гагаріна, 15 
м.Бровари" на суму 300,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкція адмінбудинку по вул. 
Гагаріна, 15 в м.Бровари з благоустрієм прилеглої території" 
на суму 30,0 тис.грн.; 
на "Капітальний ремонт даху адмінбудинку по вул. Гагаріна, 
15 в м.Бровари" на суму 120,0 тис.грн. . 
на "Проектваввя, кориryвання робочого проекту та 
будівництвО кладовища по вул.Кутузова в м.Бровари" на 

суму 1 000,0 тис.грн.; . .. 
на "Проектування та реконструкцІЮ плавального басеину 
"Купава" по вул. Шевченко,10 м. Бровари" на суму 1000,0 

тис.гри.; . . 
на "Проектування та БУДІВНИЦТВО ВОДОВІДВоду дощових та 
талих вод по 1 О мікрорайону в м.Бровари Київської області" 
на суму 1000,0 тис.грн.; . .. 
на "Проектування та реконструкцІЯ ДИТЯЧОІ школи мистецтв 

по вул.Незалежності, 12 "б" на суму 200,0 тис.грн.; 
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на "Проектуванни та реконструкцію 
спортивних майданчиків по вул.Короленко (34-й 
мікрорайон)" на cvuv 900 О ТИС грн . 

"П .1.'.,;,.., 
на. роектування, коригування робочого проеrrv та 
БУДІВНИ . .' • .1 

~o. Інженерних мереж дитячого містечка по 
ПРОГР~І Кіндердорф Інтернешнл" в м.Бровари Київської 

. облаСТІ . на суму 250,0 тис.грн. 
1.3.УправлIННЮ ?СВІТИ Броварської міської ради по КФК 240900 "Цільові 
фонди, утвореНІ органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади" збільшити видатки на загальну суму 2737,4 
тис.грн., з них: 

на "Реконструкцію фасаду загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів N!! 9" на суму 1000,0 тис.грн.; 
на придбання меблів ДJIJI класів на суму 512,0 тис.грн.; 
на придбання меблів у дошкільні заклади освіти на суму 
484,5 тис. грн.; . 
на придбання м'якого інвентарю у дошкільні заклади освіти 
на суму 30,9 тис.грн.; 
на "Капітальний та поточний ремонт гімназії ім. Олійника по 

вул.,Красовського 3-а": 
- ремонт фундаментів та фасаду на суму 172,0 тис.грн.; 
- ремонт перекриттів та покрівлі на суму 150,0 тис.грн.; 
- ремонт внутрішнього оздоблення, підлог, гардеробу 
гімназії на суму 194,0 тис.грн.; 

- ремонт коридорів, електроосвітлення, опалення гімназії 
на суму 194,0 тис.грн. 

1.3. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 240900 "Цільові 
фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади" збільшити видатки на загальну суму 900,0 тис.грн., З 

них: 
на ''проектування та будівництво пам'ятного знака героям 
Чорнобиля по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО, ІІа" на суму 150,0 

тис.грн.; 

на придбання збірно-розбірної сцени та освітлення на суму 

600,0 тис.грн.; 
на облаштування пожежною та охоронною сигналізацією 
приміщень Броварської міської бібліотеки та Броварської 
міської бібліотеки ДJIJI дітей на суму 150,0 тис.грн. 

1.4. Виконкому Броварської міської ради по КФК 240900 "Цільові 
фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади": 

1.4.1. зменшити поточні видатки на суму 120,0 ТИС.r:PН., збільшивши 
при цьому капітальні, та викласти ~азву об'єкта ~ наступній peд~, а 
саме : "ремонт і облаштування арХІВУ та ремонт І придбання меБЛІВ для 
виконкому" на "ремонт і облаштування архіву та на поточні і капітальні 
видатки виконкому". 
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1.4.2. на виконaииJ[ "Програми по покращенlПО та забезпечению 
медичного обслуговувaниJI мешканців м. Бровари на 2007 -2009 роки" 
збільШИТИ видатки на суму 600,0 тис.грн. 

Міський голова 
В.О.Антоненко 



Міському голові 
Антоненко в.о. 

Виконуючої обов'язки 
начальника фінансового управлінНJI 
Сторожук Т.О. 

Подання 

в зв'язку з наданими пропозиціями управлінь Броварської міської 
ради, прошу надати згоду на BHeCeННJI питань на розгляд сесії 
Броварської міської ради 14 червНJI поточного року: 

1. "Про внесеНИJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
28 гpyДНJI 2006 року Н!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 
2007 рік" та до додатків 1,2,3. 

В.о. начальника 

фінансового управлінни Т.О.Сторожук 
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