
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін та доповнень до рішення 

Броварської ~iCbKOЇ ради від 29.12.2011 N2504-17-06 
"Про затвердження Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку міста на 2012 рік" 
(з наступними змінами) 

Заслухавши інформацію управління економіки Броварської міської ради та 

розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, 

управління освіти, земельного відділу та редакції міськрайонного 

радіомовлення, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україн! та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань соціа.:тьно-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 

цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 N2504-
17-06 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2012 рік": 

1.1. Внести зміни до Місцевих програм по управлінню ЖIIТ"lОВО

ко~унальногогосподарства: 

1.1.1. "Програма утримання та розвитку об' єктів житлово-комунального 
господарства на 2011-20 15 роки", збільшити обсяги фінансування по 

спеціа..ТJЬНОМУ фонду на суму 450,0 тис. грн., по цільовому Фонду_ ~a суму ?Q,.Q 
тис. грН., З~1еншити видатки по бюджету розвитку' н-а суму' 20'0,0 -тИG'.-_~ГRН.:. та 
читати обсяги на рік 18358,42 тис. грн., в ТОМУ числі: 13023,62 тис. грн. -
зага..1ЬНИЙ фонд, 2450,0 тис. грн. - бюджет розвитку, цільовий фонд - 1500,0 
тис. грн., спеціальний фонд - 1384,8 тис. грн. 

1.2:'Вllести зміни до Місц·Свих-прОграм по управлінню освіти: 
1.2.1. Програ\1а "Дошкільна освіта на 2011-2014 роки", збільшити видатки 

на 412,0 тис. грн. по бюджету розвитку та читати обсяги на рік 2995,6 тис. ГРН., 
в TO~y числі: 148,0 тис. грн. - загальний фонд, 2847,6 тис. грн. - бюджет 

розвитку. 

1.2.2. Програма "Загальна серелня освіта на 2011 - 20 14 роки", збільшити 
видатки на 40,0 тис. грн. по бюджету розвитку та читати обсяги на рік 790,6 
тис. грн., в тому числі 150 тис. грн. - загальний фонд, 640,6 тис. грн. - бюджет 

роз;зи~ку. 

1.3~BHeCTII зміни до Місцевих ПРОГРЗ:\<І виконавчого комітету 
БрОв~рської :иіської ради: 



і 1 3 l""""п . . ~ ~ ~. ~ ~ 
І • ..) рограма використання та охорони земель в МІСТІ ЬРОЗ?7~ ~:? .-:.. ._ ~-

2015jJО'~и", збільшити видатки па 700,0 тис. грн., спеціа.;-rьниЙ Фс!·:::::: :-:. c:',:-~.-:-: .. 
обсяги фінансування на рік 999,0 тис. грн., спеціальний фонд. 

1.3.2. "Програма діяльності та фінансової підтримки Бровз~г::::":~~ ::-::_~,~ .::.. ... 
міськрайонного радіомовлення", збіJ1ЬШИТИ видаТЮІ ",(1 3,С' :-::-:. ~>-. 

загальному фонду та читати обсяги фінансува~п-!я !-ІН рі]..: 12G/j ~~:r. 

загальний фонд. 

2. Фінансовому упраВJlінню Броварської місько'і р2ЩИ ~p')c;i:·'?::,::y:::C'.~:' 

видатки, згідно з даним рішенням. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти :Іа rтOCT;:"::-,:y :~~_'.<;:,> ~ 

питань соціально-економічного та Ку.1ЬТУРНОГО розвитку, бю,.'::!же-:-у, ~/::~_:. -:;~ -~.:

ЦІН. 

Міський голова 

м. Бровари 

вІД ______ _ 

N~ ______ _ 



Проект 

РІШЕННЯ 

Про внесення З\lін до рішення БроваJXькоїміської 

ради !зо 09.06.2011 .N~43-09-06 "Про встаНО!З.1СННЯ місцевих 
податків і зборів" 

РОЗГ:ІЯНУВШИ полання фінансового упраВ.lіння Броварської \Ііської ради, 

:rист начаJlьника віддіJГТУ державної реестрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-пі~lПРИtмців, звернення директора ПП «АВО-ТУР» Джурик Т.В .. 
кеРУЮЧИСІ) статгсю 143 КОНСТИТУlIії України, пункту 8.3 статті 8, пунктів 

12.3, 12.4 і 12.5 статті 12, статті 268 Податкового Кодексу України, п.78, 79, 
86, ~7, 88 Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу 

УКР"йНИ та ,1еяких інших законолавчих актів України шодо вдоскона.lення 

ок;,е\IV1Х НОР'-! ПОJlаткового кодексу України ", пункту 24 статті 26 та статті 
69 Закон)' України "Про \1ісцеве саrvlOврядування в УкраїНІ, враховуючи 

РСКО\lСН,,1ації ПОСТlиної КО",1IСІІ з питань соціально-еконо~!ічного та 

!\:y.ll)TypHOrO розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

1, 

1.1 

ВllrіIlШ~lа: 

Внести 'з\,rіни до рішення БРОRaРСЬКОЇ \lіської Рa..JИ від 09.06.20]] .N~43-09-06 
"Про встановлення міСllевих податків і зборів": 

у пу'нкті шостому цифри та Сl0ва "О 1.07.2012 року" 

:ЗЮlінити цифрами та Сl0вами "0].01. 2013 року". 
Внести З\1іни в ,10латок 1 до рішення БРОRaJXЬКОЇ міської ради від 09.06.2011 
,;'i~43-09-06 "Про встановnеllНЯ місцевих полатків і зборів": 

П,П.3.6.1 П.3.6 розділу 3 викласти в такій редакції: 
«CY:Vla туристичного збору, оБЧИСlена ВІДПОВІДl!О до податкової 

ДСК;lарації за звітний (полатковий) кварта;l, сплачується шоквартально, у 

визначений ;1"151 квартального звітного (по;,щткового) періОJ1У строк, за 
\1ісцезнаходженням податкових агентів»; 

п.n.4.4.1 п.4.4 розді.l)' 4 викласти в такій рсдакції: 
"СУ\1а збору за \,!ісця дJ1Я паркування транспортних засобів, обчис.lена 

Rідпові,'!НО до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

СП.13ЧУСТЬСЯ wоквартально, у визначений Д.1Я квартального ЗВІТного 

(податкового) періоду строк, З<1 :-'lісцсзнаходжеННЯ\1 об'єкта 

ОПО,lаткув~lННЯ"; 

2.3 перше речення аБЗ<1ІІУ четнертого п.п :2, п. 5.1 розділу 5 доповнити 
словами "а Т<1КО:;'1\ здійснюють діяльність '.1 ~иробництва, постачання, 

продажу (реалізації) ~ове:Jірних та побутових виробів з ДОРОГОІlіНI!ИХ 



\1сталів, дорогоцінного качіНIІЯ, ':lOрогоаінного каміння органогенного 

утворення та напіВJlорогоuінного КЮ1іння"; 

2.4 У П.п. 5.3.1 П.5.3 розділу 5: 
п.п.4 доповнити СJ10ВЮ1И "(крім виробництва, постачання, продажу 

(реа.lізаuії) ювелірних та Іюбутових виробів З дорогоuінних 

\lетаоlів, дорогоиінного ка~lіння, дорогоиінного КЮllННЯ 

органогеННОІ'О утворення та напівдорогоuінного каміння)"; 

П.П.5 доповнити Сl0ВЮШ "крім реалізаuії корисних КОП3.1ИН 

:\lісцевого значення"; 

п.п. 8 викласти в такій редакнії: 
«8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур'єрської діЯJlьності) та 
зв'язку (крім діяльності, що не підлягає ліuензуванню)"; 

2.5 !І.П.5.5.3 П.5.3 розді.1У 5 після слів "ЖИТJ10ві приміщення" доповнити 

СІОва!\ш "та/або їх частини"; 

2.6 П.П.5.6.3 П.5.6 розділу 5 доповнити абзацо~ четверти~ такого З\1істу: 
"Для фізичних осіб - підприємuів, які ЗДІИСНЮЮТЬ діяльність З 

вироБНИlІтва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових 

виробів '3 л:орогоцінних \1еталів, дорогоцінного каміння, дорогоаінного 

ка\lіння органогенного утворення та напівдорогоuінного ка~іння, ставка 

єдиного податку встаНОВ.1ЮЄТЬСЯ у p03:Vlipi, визначеному абзarЮ:'і' третім 
нього [[ункту"; 

2.7 У підпункті 5.6.8 П.5.6 розділу 5: 
у підпункті "б" слова та lІИфру "зареєстрований плаТНИКО\.1 податку ІІа 

додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу Украіни" 
за\1інити с,10вами та LlИфРОЮ "обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 
відсотків" та доповнити словами та цифрою "та реєстрації такого 

платника єдиного податку платником податку ІІа додану вартість у 

порядку, встановленому роздіJl0М V Податкового кодексу України "; 
пілпункт "І'" виключити. 

3. ІЗнести зміни в додаток 2 рішення Броварської ~iCЬKOЇ ради від 09.06.2011 
N~43-09-06"ПРО встановлення місuевих податків і зборів", ВИК,l!ОЧИВШИ 

з розділу «Юридичні особю>: 

п 4 ПП «АВО-ТУР» ідентифікаційний код 34837876. 
4. Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття. 

5. КОНТРО;lЬ за виконаННЮI нього рішення покласти на заступника \"іського 

ГО;10ВИ Андрсєва В.О. 

!'vlіський І'О:ІОна І В.Сапожко 

м.Бровари 
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