
РІШЕННЯ 

llро ВІІСССІІШІ змі!! }{О ріlllСllШI 

І;роварсько'і міСl,КОЇ р<.ЩІ1 ві){ 29.12.2011 року H~ 506-! /-:::; 
«ІІро бlO)~ЖСТ міСТа ІІа 2012 рік» та }(о;щтків ] ,2,3,3-] ,CJ, 7J)1 

РО'~J'ШІІІУВІІІИ IlрОІIО:нщії виконаВЧОI'О комітету !;РОВЩJCІ,КОЇ :--l!С:)~;,;: , 

вїЮlOвїЩJO )(0 11. 23 СТ. 26 Закону України «І Іро :УlіСI(СВС са.\'іОі:!Р/.,\/; .. : .• ::; ., 
УкраїІІЇ», ст. 78 І;ююксТІЮ:'О кою~ксу УкраїlJИ та РСКОі\;СЩ~~iIlі]' liC~ .·li; .. ~:: 
:~ ]ІИЛШІ, CO�(iaJlJ,�JO-С;":ОIJ()і\lIЧllОl'О та KYJII;l)jJJIO]'O розви']ї,,:у, 6:~)j,i;\C·;.'. 

та 1(111, :\,IIСІ,ка ра)(а 

ВИРlшишt: 

І.ВІІССТИ ]ШСТУllllі :щіІІИ )(0 рішення міСІ,КОЇ рu;,(и вїn 29. ~ 2 2\11 J ,-" 

H~ 506-17-06 «ІІро бююкст міста ІІа 2012 рік» (зі змі!Іами, BIICCCil~Ii\:,1 і"IЇ:: ::. 

міської раю! ві)( 24.01.20 12 H~ 518-] 8-06; ві;( 16.02.20 12 JY~ .5.55-: :)-,;~, 
] 2.04.20] 2 H~ 606-20-06; Bi)l 07.06.20] 2 H~659-21-06): 
1.1. в Ilу'!lкті І цифру «406 295,5» замінити Шl цифру «415 495,5»; 
1.2. в JlУJlкті 1.3 I(Ифру «28 321,5» замінити ІІа цифру «29 521,5»; 
І 3 в ІIУlІкті 1.3.1. ЦИфРУ « 17 І 15,2» замінити Шl I(Ифру «17 8] 5,2»; 
1.2. в IIУІІкті 2 цифру «4ll 564,0» заміlІИТИ Шl цифру «421 664,0»; 

1.3. в lIУIlI<ті 2.1 ЦИфРУ «223 170,3» замінити Шl !(ифру«231 065,3»; 
1.4. в IІУlII<ті 2.2. І{ИФРУ « l88 393,7» замінити Шl I~ИфРУ « 190 59~, 7», 
І 5. в lIункті 11 !{ИФРУ «35 162,232» замінити Ііа І(Ифру «36 435,232». 
2. JLо)!атки 1,2,3,3-1,6,7,8 ЛО ріШСIIlІЯ l>роваРСІ,КОЇ ~1iCI,KOЇ р3Jtи Biil 2CJ.::::' :~'~)I 

N~ 506-17-06 «І Іро БЮJl)КСТ міста ІІа 2012 рік» 11 -~МlІІами ВИіС;"іС"і-' ,; ;").5 ~'. 

РС)ЩКl(ії (ЛО)(аЮТl,СЯ). 

3.фінансовому УJJршшіlllIlО }'>роварської міСІ,КОЇ pa,'l;1 и;':;.)():\:~· 

Фіllансування ВИ)(атків ліюlO 3 ){ШІИм рішсшlЯМ. 

4. КОІІТрою, :ш ВИКОШШjjЯМ :l:,Oj'O РJJJІСІІШІ I;ОК;ШС'J;~ .:(1 j(l~l)ili:.::':': .\ .. ::.J;\~, 

l'OJіОВИ ЛІщрссва В.О. 

ГvlіСI>киі,j I'ОJІОЩl А ... ",. _"" •• , -.J .... ~.,....., 

м.l.>ровари 

Вlл ____ _ 
H~ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 26.07.2012 року 

«Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 29.12.2011 року 
N~ 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 1,2,3,3-1,6,7,8». 

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2012 
рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

І. Збільшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 8000,0 тис. 
~?., В тому ЧИС.1і: 

:.1. відповідно дО П.7 СТ.78 Бюджетного Кодексу України на загальну суму 

8000,0 тис. грн., з них: 

: . ].1 по КЕКД 11 О 1 О 1 ОО «Податок на доходи фізичних осіб, що слачується 
пС'л.атковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» 

::2. ~YMY 6746,0 тис. грн.; 
.. : .2. по КЕКД 11 010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

;'Т:),::-.а,ковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» 

~J? ~y~~y 860,0 тис. ГРН.; 
~ .1 .3. по КЕКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових 

yc;~aHOB комунальної власності» на суму 40,0 тис. грн.; 
1.:.4. по КЕКД 18040200 «Збір за впровадження торговель'I;lОЇ діяльності 

(;JС)здрібна торгівля), сплачений юридичними особами» на суму 20,0 тис. грн.; 
~ .1.5. по' КЕКД 18041700 «Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 

с;;-:лачений юридичними особами» на суму 30,0 тис. грн.; 
1.1.6. по КЕКД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

уаі-:::-арних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету» на суму 

4,0 тис. грн.; 
: .1.7. по КЕКД 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

мїс;цевих бюджетів» на суму 300,0 тис. грн .. 

ВИДАТКИ 

! . Збільшити видаткову частину бюджету міста на загаJ1ЬНУ суму 7895,0 тис. 
:--РИ., в тому числі: 

1.1. Управлінню освіти Броварської міської ради на суму 7237,6 тис. грн., з 

: .1.1. по КФК 0701 О 1 «Дошкільні заклади освіти» на суму 965,9 тис. грн., з 
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1.1.2. і1О КФК 070201 «Загальноосвітні шк;)ли ( В т. ч. школа-;:::,-:т,.'-::~.'~ ~ 

інтернат при школі), спеціалізовані L.н(ОJ1И, ліцеї, гімназй, l~OJ .. S~/M'i~ :>. :/ .. 
6297,0 тис. грн., з них: заробітна плата - 3773,0 тис. грн" r.apZ:.xyi.c::.:, .;, :., 
заробітну плату - 1369,6 тис. грн" енергоносії - 624,4 тис. грн., xa~':y_::- :~~, оо • 

600,0 тис. грн.; 
1.1.3 по КФК 070401 «Гіозашкільні заКJІаДИ осв::-и, заходv. ~З .-::-:::; .. _,_.: оо. ,. 

роботи з дітьми» на eHepГOI·~ociї у сумі 9,7 тис. грн.; 
1.1.4 по КФК 070804 «Централізовані бухгалт~рії» змеНl11ИТ,~ :-:С;::-::;'::,,; :С', :,'"':::"0 

на суму 35,0 тис. грн.; 

1.2. Управлінню містобудування та архітектури Броварської M:CЬ~::-~' .:'::'~,:. 

КФК 010116 «Органи місцевого самов?ядування» I~a СУ!\IУ 100,0 Т.::, <~~ :" _:-

заробітна плата - 59,0 тис. грН.; 

1.3 . Управлінню комунальної власності Броварської місь:<о';' p' . .L,'. 
.~,' / .. 

О 1 О 116 «Ор~ани місцевого самоврядування» на суму 20,0 тис. грн.; 

1.4. Управлінню праці та соціального захисту населення Брова;;:!>.:J': ;,~ ... : , 
ради по КФК 091204 «Територіапьні центри соціального обс.1У.:;''::;У::;,:',:"о, : 
суму 133,3 тис. грн., з них: заробітна плата - 97,8 тис. грн.; 

1.5. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 11 02.05 (~~~, -: '~'.~ 
естетичного виховання дітей» на суму 331,1 тис. грн., з них: зароб;·.'~:<l ::,- ::. с •. оо. 

242,9 тис. грн.; 

1.6. Виконкому Броварської міської ради І-Іа загальну суму 2::; ,] '.: '" '." , ., 
них: 

1.6.1. по КФК 120100 «Телебачення та радіомовлення» на суму 3,0 '.',',:::, .':; 
для фінаl:СОВОЇ підтримки Броварської редакції міськрайонного раД:J:,:: .:,ri~·;: •• :;< 

1.6.2. по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських с;: :.::~~._ :.' 
інвалідів та ветеранів» на суму 20,0 тис. грн. на виконання програми Цl5'J.~:·:': ::".-. 

Броварської міськрайонної організації ВГО інвалідів "Союз l.10--::: 0

::":: ••• _ 

України"; 

1.7. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КОХ ~~~'J= о 
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на викона.dН.і1 ::1:: ~ :-): .. _ 
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на -:УМ} 5С,,, : __ ~'. 
грн. на розвиток матеріально-технічної бази ОДПІ. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити l1ерерозпо..с.:.і~: 
2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської ~ ... ':' ~:: ~,' 

ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменш:rпУ. dИ.L,Cl-l'.: .. о.-=' 
КЕКВ 1160 «Оплата (;нергоносіїв» на суму 0,9 тис. грн., наг.раюІВШИ ї:: .. ~ : .: 
поточні ви атки' 
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2.2. Відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради: 
2.2.1. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренува..'!Ьна робота 

Д!':JСШ» збільшити видатки на загальну суму 3 1,4 тис. грн., з них: по КЕКВ 
1111 «Заробітна плата» на суму 45,0 тис. грн., зменшивши видатки по КЕКВ 
1160 «Оплата енергоносіїв» на суму 20,0 тис. грн. та інші поточні видатки на 
су;,·!), 10,0 тис. грн.; 

2.2.2. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» зменшити 
ЕИІЩТКИ на загальну суму 21,0 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 1160 «Оплата 
eH~pГOHociїB» на суму 13,0 тис. грН.; 

2.2.3. по КФК 130113 «Централізовані бухгалтерії» зменшити поточні 

ви;::,::тк.У: на загальну суму 10,4 тис. грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

:. Збільшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 1200,0 тис. 
I;JE., в тому числі: 

1.1. по коду 12030100 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних 
зг.собів (юридичних осіб)>> на суму 200,0 тис. грн.; 

~ .2. по коду 12030200 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних 
-:,се,6ів (фізичних осіб)>> на суму 250,0 тис. грн.; 

: .:. r::;) KO~-:::Y 1805300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 150,0 тис. 
:рг!.; 

; .4. по коду 1805400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 550,0 тис. 
Г:;Н. ; 

1.5. по коду 501 І 0000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Аз';:-очомної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади» на суму 50,0 тис. грН. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину бюджету на суму 2205,0 тис. грн., в тому 
:.шелі за рахунок залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 року на 
суму 900,0 тис. грн., з них: 

1.1.Виконкому Броварської міської ради по КФК 1601 О 1 «Землеустрій» на 
суму 700,0 тис. грн.; 

1.2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 250344 
«С:'5зенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на суму 200,0 тис. 
грн. на розвиток матеріально-технічної бази ОДПІ. 

1.3. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ра,r:и на загальну суму 821,1 тис. грн., з них: 

1.3.1. збільшити видатки споживання по КФК 170703 «Видатки на 

проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

у-:-риманням автомобільних доріг» на суму 450,0 тис. грН.; 
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1.3.2. зGіJII>lllИТИ ВИjЩТКИ 110 КФК 240900 «ЦіJlм)Ві фОll){И, YT130P~l.i С."/; :':і;;;: .::: 

MЇcl{~BOI'O СаМОВРЯ)(УВаНIlЯ і міСІ{СВИМИ ОРІ'аJ!ами викошшчо'! ШI~l),;-:» ::~: С:::.у 

50,0 ТИС. І·рl!. )lJIЯ УТРИМаlllIЯ КJIа){овищ; 
1.3.3. збіJII>IilИТИ ВИ)(,ПКИ 110 КФК 180409 «ВНССКИ ОРІ'Шlів BJlaj(I1 !.,3':'~::~:.: .,;' 

РССlІуБJlіки КРИМ Та ОРІ'аІІів міСЦСIЮI'О самовря)(уваШІЯ У СЛlї')', ;;і <: J .• /,,: 

Ilі)(lIРИСМIІИI(І>КОЇ ліШlі>І10сті» 1Іа заПlJlj,І1У СУМУ 32],1 ТИС. ІТJII., ') ;[ИХ: 
- 1IОI/ОВIІС/IIlЯ СТ<lТУТІІОїО фОlЩ)' Кl І «СJіужоа ЗаМОВІlИКШ) - 141, 1 '.11~. "~j;i.; 

- lІОllОВllСl!ІІЯ СТаТУТllОl'О фОIlЛУ К1 І «!:>роваРИТСIIJIОВQЛОСІIСРІ'і5;» - 1 ~:;~ ... о< 
І'рll. 

1 А, YIIP~;!3J!iIIIlIO освіти ]:>рсваРСІ,КОЇ мі(;І,КО';' ра;щ Ііа за;'Сl.J!:,lІУ l:.-: .. :y < ~;~ 
('рІІ" :~ них: 

1.4.1. ІЮ КФК 070 І О І «)~О!IJг.::JiI>lIі 1акш:ю( ОСВПИ» ІІа суму 4! 2,0 ,'.:~, '.) 
([ИХ: 

- К311іТШІJ,ІІиЕ РСМОIlТ callitaP��O-ТСХlІі ЧlIИХ МСРС,К ) (f ІЗ «КOJЮСОЮ:-- 7 ':, ,~! :.'; 
І'рlI.; 

- КШlіТаJlr,!lИЙ ремонт cahitaPlIo-теХIlічних мсреж )0 ІЗ «JlacTiBK<..:.')- 75,:'; ';.'. ':, 
('рН.; 

- КC:ilJітаШ>І1ИЙ ремонт фасалу ДІ ІЗ «Віночою) - 157,0 тис. І'рll.; 
- К311іТйJIЬІІИЙ рсмонт )(113 «JlicoBa казка» на СУМУ 105,0 Л:С, ї~" 

Ilсрс)щчі коштів із 1аІ'ШIІ>IІОI'О фОIl){У бlO){)КСТУ ){О бlO)(/КС ;'У 

(сIIсІ{іаJIы�oJ'оo фOlЩУ); 

1.4.2, 110 КФК 070201 «ЗШ'аJІЬІюосвітні ІIlКОJІШ> ІІа суму 40,0 Л<С. 
IlрИЛОШШЯ СІЮРТИВlІОІ'О маЙj{анчика ЗОНІ ЛГ~ 1; 

1.4,3, ІЮ КФК 070806 «Інші заКJIQ}~И освіти» ІІа суму 31,9 '1';':-:, 

(lри)(баll1lЯ мсБJJів 1;1 ІВО. 
. "} 1:. 

2.13 мсждх JШ'ШІІ>ІlOІ'О оБС>іі'У ВИ){ClТКОВОJ чаСТИlIИ ]){1ЙСШПr: ]j(.:;J~;;~:;.,~:. 

УllраШІіlіl!lO ЖИТJlOВО-КОМУllаJIЬІІОІ'О I'ОСllO){арства [:>роварської міс})ко: ;;<-:;:,,: 
2.1 ЗМСIllJlИТИ ВИ)(аТКИ ІЮ КФК 15010 1 «КаllіТШІІ,ні ВКJIа)(СІІШ;» ['_ з:~ .. : 

суму 200,0 тис. І·рІІ., З ІіИХ: 
- IІроВс}tсШШ кшlітclJIы!оІ'о() реМОIlТУ ІЮ BYJI. Кутузовг иа 1 00,0 '~';'I": ! J 

- ІІровеЛСІІШI робіт ІЮ бу){іІШИІ{ТВУ ЗОВ!іішш,ої мерсжі ВОЛС1 IC-':i'l.c;,'" .. ,:: 

ВУJI. ї'аращаІІСІ)кій на 100,0 ТИС. IрІІ.; 
2.2. збїJІЬІІІИТИ ВИ;ЩТКИ 110 КФК 180409 «ВlIССКИ ОРl'Шlів BJla){J1 /\.3"~:, ~ 

РССІlуБJlіки Кри,.,,! Та ОРІ'аІІів МІСllСВОl'О саr-.ЮВРЯ){УВШІШІ У C!J'J)";;: '. ,', . 

І!і)щрисtllІІИ)t!>КО-; ;{іЯJlI)l!Ості» ІШ 3Ш'aJJj,І1У СУМУ 200,0 ТИС. ('рІІ" :~ ІІ;.!Х: 

- llОllОВllСІ1ШI стаТУТIІОІ'О фОII){У К11 «])роваРИТСШIOВОJ{ОСIIСРJ'15l/) - 2С«' ,',_ 
I'pll. 

2.3. 110 КФК 240900 «!LіJJьові фОІІ)(И, УТВОРСІІІ ОРІ'аШ1МИ M::';:;~.3,):'() 

самонря){уваllllЯ і місцевими Орl'ШШМИ виконавчої ВШlj(И» змеІІІІ!ИТJ~ l~; .)~C:::,(:. 

розвитку ІІа 75,0 ТИС. l'рlJ" ІІанраВИВJlJИ 'іх llіі ВИ){3ТКИ СIIOЖИВаІІШі. 

МіСІ>КИЙ !'OJIOI3a 



ди PIWCHttX MI,,-ьr.VI РЩ1)1 

Від 26.07 20) 2р N2 

Дохолн бюджету м.БРОВЯРIІ на 2012 рік 
тнс грн 

і 
; Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний _ф_ОНд 

~:a;::: 

І класифікацією фонд Разом 
у т.Ч. Разом 

, бюnжР.т 

1-- 2 3 4 5 6 
:·OOL·JOOOI ПодатковІ наДХОДЖ8ННЯ 150561.50 10150.00 8500.00 160711.50 
Г---- . ., б 
1<10сооооl;' адатки на доходи, податки Н8 при уток, податки на 

11~~21.70 0.00 0.00 11Ц21.70 
і збlл.wення ринковоJ варТостІ 
, 1 ~1С()ООIПодаток на доходи фІзичних осІб 11~266.70 0.00 0.00 11~266.70 

::,.::~(11соlподаток на ДOXOД~ фІЗИЧНИХ осіб. що спачуєть~я податковими 
; а:ентами. ІЗ ДОХОДІВ платника податку у ВИГЛЯДІ заробlТНО' плати 

9625670 О оо О оо 98256 70 

; .П:;:ато~ "а доходи фізичних ОСІб з ГРОШОВОГО забезпечення. 
!~'::'1 :':2(1(jJгр~шоеих ви"агород тв ІНШИХ виплат. одержаних 4600 ОО О оо о оо ~800 ОО 

І 
18JIo'СЬКО!ССЛужБО!lЦЯМИ та особа".и рЯДО!lОГО І начапьницького 
.скла,:;,v, що сплачується податковнми агентами 

! 1 ':J~ ')<са і Г,одвток на доходи фІЗИЧНИХ ocJб, що слачується податковими 
'iI:!!HTaM~. '3 ДОХОДІВ платника податку ІНШИХ НІЖ зароБІтна плата 

1200 ОО О оо о ОО 1200.00 

І---

І І 

І_ ~ С' ()5СО І Податок на доходи фІЗИЧНИХ ОСІб, що сллачується фІЗИЧНИМИ 
: Iс.::~6ами за резупьтатами РІЧНОГО деклаРУ!lання 

9740 оо О оо о оо 97~0 оо 

)'1';1 :6acl~I~C08aHII~ податок на доходи ф:ЗИЧНИХ.ОСlб!l1Д зайняття 
: п,,,г,риємницькою ДІЯЛЬНІСТ. нараховании до СІчня 2012року 

270 оо О оо о ОО 27000 

• 1020000' Податок на прибvток ПІДПРИЄМСТВ 155,00 0.00 0.00 155.00 
11 С20200! r':oAaToK На ~рибуток ПIДПРИtМСТІ та фІнансових установ 

І І комунаЛЬНОI елаСНОСТI 155 ОО О оо о оо 155 оо 

~~~;)О()0IПОД8ТКIІ на ВЛ8снІстІо 0.00 1000.00 0.00 1000.00 
"2(іJССОI)IЗБIР З8 першу реєстрацію транспортного засобу О ОО 1000.00 0.00 1000.00 
;'-;озс 1 оо І Зб,р за першу реєстраЦІЮ КОЛІСН~Х транспортних засоБІВ 
, l{юjJИДИЧНИХ ОСІб) О оо 3БО ОО О оо 36000 

" .,сзо?"оі3б'Р за першу реєстраЦІЮ КОЛІСНИХ транспортних засоБІВ 
-- i(:i:J13~U'!~X осіб) 

О оо б40 оо О оо 64000 

'1з~gСr)СGIЗборм та плата за спецlаЛloН8 використання природних 
30493~.00 0.00 0.00 30493~.00 

~--L і ;>есурсlв 
, ,З()5саОI) Плата за землю 34934.00 0.00 0.00 30493~.00 
'1 :Ю~С· :0. Земельний податок з ЮDИlIИЧНИХ оаб 96604 ОО О оо о ОО 9884 оо 
,13050200 Орендна плата з юридичних оаб 23150.00 О ОО О ОО 23150 оо 
~50300 Земельний податок з фІЗИЧНИХ ОСІб 450 оо О оо о оо 45000 
I~ :';50500 Ооендна плата з фІЗИЧНИХ ОСІб 1450 оо О оо о оо 1450.00 
;Тєоооооо МІсцевІ податки І збори 120560 8650.00 8500.00 9855.60 
~ЗОООО ТУРИСТІІЧНИЙ зБІр 40.00 0.00 0.00 ~O.OO 

'ї асза100 Туристичниі< ЗБІР, сплачений юридичними особами 33 оо О оо о оо 33 оо 
!~ :::30200 Туристичний зБІР, сплачений фІЗИЧНИМИ особами 7 оо О оо о оо 7.00 

;18040000 IЗб,р за провадження деяких видІв піДПРИЄМНИЦ.КОі 1165.60 150.00 0.00 1315.60 
, ;дlял.ностl 

.' ;;O~ J1 оо І 3б'р за пр.оеадження торговеЛЬНОI ДІЯЛЬНОСТІ (РОЗДРІбна ТОРГI!lЛЯ). 312 оо О оо о оо 312 оо 
І 'Іспгачении фІЗИЧНИМИ особами 
~ 8040200: Зб!р за ПР.О!lздження торговельної ДІЯЛЬНОСТІ (РОЗДРІбна ТОРГI8ЛЯ), 

І сплачвнии юридичними особами 402 оо ооо ООО 402 оо 

,1804030013бlР за ~Дlйснення ТОРПВЛІ валютними цІнностями 250 О оо ооо 250 

і ~ 8G<:1J5CO ,,3б1Р за пр.овадження торговельноf діЯЛЬНОСТІ (оптова торпеля), б 50 О оо О оо 650 
, СЛ .. lачении фізичними особа",и 

:1 '\"406001361;> За проваДJ'<ення ТОРГО8еЛЬНОІ діяльноСТІ (ресторанне 
, О. '1 гoc~:>дaPCТ80), смачений фІЗИЧНИМИ особами 

04200 ООО ооо 42 ОО 

;19040700 13бlР за пр.овадження торговеЛЬНОI дІяльносТІ (оптоаа ТОРГІВЛЯ), 
! IСП.1ачении юридичними особами 

б5 оо О ас ооо 65 оо 

;1 З0408со!3б1Р за ПРО!lадження ТОР~О!lеЛЬНОI ДІЯЛЬНОСТІ (ресторанне 
, Ігосподарство). сппачении юридичними особами 

48 оо О оо о оо 48.00 

i~ ~~4"9соIЗБIР за провадження ТОРГО!lельної ДІЯЛЬНОСТІ Із придбанням 
; _. ,Пlльгоеого торгового патенту 

040 О оо ООО о ~o 

I~ 8041 осо 3бlР за проеадження ТОРГО!lеЛЬНОI ДІЯЛЬНОСТІ із придбанням 
І короткотеРМlноеого торгового патенту 

020 О ОО О оо 020 

і1 8"4' 1" о, 1 3бlР за ПРО8адження ДІЯЛЬНОсті з нздз чня платних послуг, 
і • _.у смачений фізичними особами 

600 О оо ООО 6 ОО 

.' :'04 ~ ~co: Зб,р за ГlР.О!lадження ДІЯЛЬНОСТІ З надання платних послуг, 
~ :СП.'1ачении юридичними особами 

40 оо О оо 0.00 40 оо 

IЗбlР З8 провадження торгоеельної дІяльності нафтопродуктами, 
ЗС4 ~ 5ао: скрапленим та стиснутим газом на стаЦІонарних, малогабаритних ооо 150 оо ООО 15000 

І ~ересувних а8тозаправних стаНЦІЯХ, запра!lНИХ пунктах 

і: 5С<:17СО ЗБІР за ЗДІйснення ДІЯЛЬНОСТІ у сФеРІ Р0311аг, сплачений 
І юридичними особами 

216 оо О оо о оо 216 оо 

;~ i)~4160C 3бlР за ЗДІйснення ДІЯЛЬНОСТІ у СфеРІ розваг, сплачений 
~ QІЗИЧНИМИ особами 

25 оо О оо 0.00 2S.00 

~:-OCo~OOOO Єдиний податок 0.00 8500.00 8500.00 8500.00 

;O~ ~::~:).зС~ДI1ННЙ податок З ЮРИДИЧНИЙ ОСІб О оо 3500 оо 3500.00 3500.00 
~ ·~O;;':·· . О:/І",НИ;' податок ~ фIЗИЧ"'ИХ ОСІб О оо 5000 оо 5000 ОО 5000 оо 
оо ~~:~.:,~ol!Ht:.J: .,or.атки та збори 0.20 500.00 0.00 500.20 

~. ~--=-. ,. ;_~_o І ЕІ.С rо!ічний поааток 0.00 500.00 0.00 500.00 - ~ 



г._-_-_-_-_--~вО~)д~lн~IО~~~'є~~~И~------------~------------------~I~ ______ -_-_-~-----·------~I----------·~I---------
Надходження від Р031о4lщення ВІДходів у спеЦІально 9;дведених 'І 

19010300 для ЦЬОГО "'ІСЦЯХ чи на об'єктах, КРІМ РОЗМІщення о~ремих ВИДІВ О ОО 34.00 І ~ "., 
~----~В~~:Х~0~ДIIВ~Я~К~ВТ~0~РIИН~Н~0~"С~И~Р(08~И~Н~И--~----~~----~----~--------~---------г--------~--------

Надходження від ЗДІйснення ТОРГІвлІ на МИТНІЙ територ" УкраІНИ ,І 
19010500 паливом власного lиробництва та/або виробпеним 3 0.00 355.00 С ~;; ;,,: С' 

IД8ВІЛЬНИЦЬКОЇ СІІровини податковими агентами 

19040000 ФІксований СIЛ~С~КОГОСПОДІDСЬКИЙ податок 0.20 О ОО О с:, 

19040100 :::~:~й~:ськогосподарський податок. нарахований ПIСЛА 1 О 20 О оо 

~ ...... 

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних і 

пlдпрмсмств ТІ Тх об'СДНIН~, що вилучаєт .. ся до бюджету, Та 
21010000 дивіденди (Доход), нарахованІ на акцГі (частки, паl) 14.00 0.00 o.CJI 

1::~':аS:=:;:~:~:РИСТВ' у статутних капіталах яких с і 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних УНІтарних 14 ОО О ОО О OJ! 
пlдприсмСТ8 та їх об·сднань. що вилучається до бюджету 

г-----~~~~~~~~~~~~~~~~~L---~--------~--------+_------~---------

21050000 ~~::~~ РО:lМlщеННR тимчасово ВІЛьних КОШТІІ! МІсцевих 279 ОО О со 0001 

І v_o 

210800001нw1Н8дход*ення 19500 оос оо::' 

ШтрафНі саНКЦІЇ за порушення законодавства про патентування. І 

21080900 за порушення нор'" регулювання Обl~ готівки та про .застосування 20,00 О ОО ~ ес! 
реєстраТОРІВ розрахункових операЦIИ у сфеРІ ТОРГІВЛІ. і' 

~~~~7ггр~(0~ма~~~lс~ьк~о~го~х~а~Р'ЧУ~18~а~нн~я~т~а~л~0Cn~lУ~ІГ __________________ ~г-__ ~~~~----~~~----~~----~-__ . 
21081100 АдмІНІстраТИВНІ штрафи та іНШІ caH~ЦII 175 ОО О ОО О ос; ~ 7:; ' .. 

22000000 АдмІнІстративнІ збори та мат.жl, доходи вІд некомерціЙНОі 189.00 О оо O.oJI 1~S.~~ і 
господаос~коТ дIIlЛ~НОСТ' 1 

~2~20~1~о~00~о~п~л~а~т~а~ЗІ~~НІ~IД~II~Н~НIІ~~аД~IIоІ~I~НI~С=ТР~lа~Т~ИВ~Н~И~Х~П~0~С~ЛУ~IГ=============~======~8~5,~00~~======~O~O~O~======0~~OC~г----____ . 
22010300 РеєстрацІйний зБІр за проведення держаВНОI ресстраЦIІ 85 оо О оо І) 0"1 :: ~. 

юридичних ОСІб та фізичних ОСІб-ПІДПРИЄМЦІВ . ______ _ 

F2=20~9~0~00~0~Д~4.~tр~)*=а~в~не~м~ит~0~ ______________________________ ~ ____ ~1~0~4~0~0~----~0~.0~0~-----C~)v~;I-------.-
Державне мито, щО сплачується за ~, сцем розгляду та і 

220901 ОО оформпення документів, у тому ЧИСЛІ за Оформлення докумеНТІВ 85 СО О оо о 0(; І 
на спадщину І дарування І 

22090400 Держа8не мито, пов'язане з видачею та Оформленням 19 ОО О оо о o;I--~:c~: 
закордонних паСПОРТІВ (ЛОС8IДОК) та паслорnв громадян УкраІНИ І: 

25000000 Влеснl надходж,ння бюджетних установ 0.00 8349.20 0.001 ~.:.,; ;-; 

25010000 Надход*еННIІ вІд МІТИ за послуги, що надают~ся О ОО 8349.20 0001 11: \_: .. _~ 
БЮдЖетними 'істановами згідно Із законод~вством • " __ 

25010100 Плата за послуги, ~o надаються бюджетними установами зГІДНО з О ОО 718950 О соl 7' е,,, .< 
1:,2':С50:-:1С=0':СЗО:-:0:+~=Х л~Оа:::'С;":':80:;::а:;;Н~::';;)~"-'Д"'нд":;;~~.~~;:':На:,::;IС;О:";'н=-а ':'бю-)д-Jж-е-т-ни-х-У-(с-та-н-о-в--------------+-------::-о -=-GO=+-----1""'1'""5""9-=7'::"0 !------,:-, :~Г--1 І.) С''; І 
30000000 :ДОХОА.и вlА операцІй з капіталом 15.00 9315.20 9З~'-"::"~_~ 
f.3-;-10~0~0-;-00~0~Н=адх:'О:jоr.;.:...:А*:..:.І4еН"-н;:.;IІс.:..:.~lд=прс:..;jО-=)А...:;lа=Ж'.L.:..:О=с.:..:НО:..:.:,,'-IІ-о-го--"а-п-:-,т-а-лv-------------іг------:1~5.~о70;-· ~-=-:2~о~0:'::.О~0~---=-;L"; J~' ; .. ":~ 

Кошт" від реалl~.цГі с.арбl., майна, ОД'ржаного державою 

31010000 або Т'риторlальною громадою в лорядку СПІдкування чи 
дарування, безхазяйного маЙНІ, знахідок, а також валютних 

цІнностей І гроwових коштів, власники яких невlдо ... 1 

15.00 0.00 

~----~--~------~--~----~--------------_4--------~--------~------~--.-----
Кошти 81д реаЛlзаЦJI безхазяйного майна, знахІДОК. спадкового І 

31010200 майна, майна. одержаного теР;1ТОР,.]льною громадою в порядку 15 ОО О оо с () 
~~~~В:а:~~и.ц;~:::::~:м~акож ваЛЮТНІ ЦІННОСТІ І грошеВІ ! 

г-----t=::.=:....:::..:==~~==L-------------------~--------~--------+__-------і----.---.- --
і ; 

31030000 Кошти ВІД 8~чуження майна, що належить ~BTOHOMHI.;, РеспуБЛІЦІ О ОО 200 ОО 2GO ~~i 
Крим та маина. що перебуває 8 комунаЛЬНIИ власностІ І 

33000000 Коштм вІд продажу землІ І н .... атВоіаm.нНх аКТИВІВ 0.00 9115.20 91 ~5 201 S1~ 5 О' 
F3~30=_1~О~ОО~0:_.r.;;КО::.:Ш:.т:..::и:..:в?IIд~П=.сDO'Jд:і:I,:=LЖУ..:з:::.:.мл=I--------------_________ --Іг-____ ~0.:.::0~0~--_9=-1:..:1~б.:..:.2~0+-' __ --'9:..:1...:.~=.:5.c::.20=.j)I_, ___ c_·'~.~·2 = 

Кошти від продажу земельних ДІЛЯНОК неСІльськогосподарського І 
призначення ДО розмежування земель держаВНОI та комунаЛЬНОI 

330101 ОО 8ласноcтl (крім земельних ДІЛЯНОК нес.льськогосnодарського О оо 9115 20 9~ ~ 5 20: 
призначення. що перебувають у держаВНІЙ влаСНОСТІ, на яких " 
'розтаШ08аНI об'є і 

~5""00:-:0~0700~0~~~lл~~~ов=-:I~_ф~IО:..:.:н~Аlи~------------------------------~-------=-с~С""С~--~17~0~1~~-=-0r---~,;~~~·~~~а~II~-.~ .. ~,~: __ 7~~_. 

ЦільОВі фонди, утворені Верховною Радою АВТОНОМНОІ 

50110000 РеспублllG1 Крим. органами МІсцевого самоврядування та О ОО 1707.1 О О ооое' 
мІсцевими органами 8иконавчої агади І 

РАЗОМ ДОХОДІВ 151253.50 2952150 17815.201 
140000000 ОФІцІйнІ трансФеDТМ 230943 20 3777 30 O.OJ І 

~:~~~~~~~~~~~~~;д~В,:%·Т~:~)цР=I~"'~Н~і.~даlе~'р~J*='~В~Но::.:г~о~уlп~р.а~вл~IН~Н~Я~ ________________ ~ __ ~2~3~~~~;~~:~~7~~--_З::.:7:..:7~~:':::~~~~-----~~~і 

41020100 ДOTaЦJI ВИРІвнювання з держаеного бюджету МІсцевим бюджатам 5753 ОО О оо о ооі sn: .:' 
~--~~--------~------~~----~---=------_4--------~--------~------_г--------

Додаткова дотація 3 державного бюджету мІсцевим бюджетам на І 
41021200 покращення надання СОЦІальних послуг найураЗЛИВІШИМ веРСТВ8М 381 ОО І :,,,: ~. 

населення І 

FI4~·10=.:3.:..:0~00=.:О~?;Cvlб;::В.:..:е~н~цIП::....----------=------------------------_+_--..::2=.:24::..:8:.::0.:;9.~2::...0 1---__ ~3~7.:.7.:.7.:::з~Оj_' ______ n;:...:::с ~, :.. <'" ; 
Субвенцlя на утримання об'ЄКТІВ СПІЛЬНОГО користування ЧИ -1-----

41030300 лІквІдаЦІЮ негативних наСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ об'ЄКТІВ СЛІЛЬНОГО 100 оо О оо 0.00 1С;.,С' 
кори~at\НЯ ' 
Субеенцlя з держаеного бюджету МІсцевим бюджетам на виплату 

41 600 допомоги ClМ.'ЯМ3 дlть~и, малозабезпеченим сІм'я .... Інвалідам з 5197 10 

І 



':j'б9еЧЦIЯ з ;:'C~'I(aBHC'ГO бюджеry Мlсцев.,м бюджетам на надання 

! .,"льг та _тлових суБСИДІЙ насепенню на оплаry електроенергll. 

'1.1 0308')(11 ~риродного газу. поС11УГ тепло-. водопостачання І ВОДОВІдведення. 
і Ікоартирно: ~лати (утримання БУДИНКІВ І споруд та прибудинкових 
, гери "Торій) вивезення побутового СМІТТЯ та РІДКИХ нечистот 

! ::'lб~еНЦIЯ з державного бюджеry МІсцевим бюджетам на надання 
~ rl,1br З ПОС11уг зв'язку та Інших передбачених звконодавством Пlльг 
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' .. '0'\,)900IT'!~~O-. водопостачання і ВОДОВІДведення, кваРТИРНОI плати 
і - ':утримання будинкІ8 І споруд та прибудинкоеих теРИТОРІЙ). ! вивезення побутового СМІТТЯ тв РІДКИХ нечистот), на компенсаЦІЮ 

'і' 1рат частини ДОХОДІВ у зв'язку З віДМІНОЮ податку з влаСНИКІВ 
Іт~анспортних засоБІВ та ІНШИХ саМОХІДНИХ машин І ",ехаНІЗМІВ та 

І еlд~оеlдним зб,пьшенням ставок акцизного податку з пального І 
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~ СубвеНЦIЯ з державного бюджету місцевим бюджетам на надзння 

'- ~03~/JlJ')ln,nbr та ЖИТЛО8ИХ суБСИДІЙ населенню на придбання "Твердого "Та 
~ ! РІДКОГО ПІЧНОГО побутового палива І скрапленого газу 
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ТИС грн 

Спеціалмшй фонд --
у т.ч. бюджет 

Код Назва Загальний фонд разом розвитку Разом 

1 2 3 4 5 6 
ZOOOOO Внутрішнє фінансування -152521.4 152521.4 152521.4 О 

Фінансування за рахунок зміни заЛШllків 

208000 коштів бюджетів -152521.4 152521.4 152521.4 О 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

208400 фонду) -152521.4 152521.4 152521.4 О 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -152521.4 152521.4 152521.4 О 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціалhНОГО 

602400 фонду) -152521..4 152521.4 152521.4 О 

Всього за типом боргового зобов'язання -152521.4 152571.4 152521.4 О 

1іський голова І.в.Сапожко 
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Перелі" об'єorrll, ІІІД.Т"" Н •• ,,1 будут .. ПРО"О4нтне8 
)а рахуно" "оштІ. БIOД.СТУ РОЗІНТКУ У 1011 роцІ 

Код типовоl 

ІIДОNчоі 

lUIаСНфlкаЦIІ Назва головного розпородннка 

І ВСЬ"ГО ІНдаТІ<l1 
З'Г8ІІ.ннА о6сог 

фlнансуванно І .ltпн"l~ І 
Код ТК"'Ч.СОВОЇ буд. ""Huтвa В'дСОТОК ВСОоОго І ПО~О'IІJlI іі : 
JUJасиФ.uцlї зааершенOCl1 8Hn:'lTKI8 НІ 

ІМЛ8Тkаl та БУД'"НН1ггаа 
~:;~~%~~~ ! креДИТУ"ННО HaA",etI)'UHн.I КОду Т1f",чаСОІО' на початок 

МlсцеlИХ класнф •• аUlI IIIдaYКI. та Наз .. OO'ЄICТ1B 1')lnOIlJIHO до npoeКТHO-KOIlIТOPHCHO' бюдж.,ного об'єкта H~ І 
6юд.ml кредитуаанно "lСцеlНХ бюджет •• ДО"У",ентаUlї """У майбуr:l' PO!,~ ____ 

І 2 З " , 7 
.01 Бро.аре .. "а .. іе .. ". р.да <.' 

160101 ЗеfoVlеустр.А ';) J 

В.КОИКОІІІ Бро.арс .. "оТ ",lе .. "оТ 
.03 РІДИ 0.0 0.0 ~.O 5:3.& 

010116 Органн МІсцевого са",овроду"нно КаПlтaJl.НІ 8идатки і -.~ 
BHOCJCН оргаНІ" ""невого 

180409 са"'ОIР.ДУ18I1Н' у CТIIТYТНl фонд" 
суб·ЄICТ1. ПЩIlРНЄМНIЩ.КОI 

д,ол.нOCl1 -~:-.::.-
ПОП08нею .. статутного фонду комунал.нuго І 
ПlДПРНЄМСТва БроваРС .. kОЇ м,с.кої ралн «Озлоро"чо· 
реабlЛlтаЦlАниА центр» І !5~ 4 

ПОПО8ненно статутного фонду ко"уналЬtlО''О 

ПlДПРНЄ"СТва БРО18РС.КОЇ ",с.ко; РІДН 

«ьровар"БУДlнlltС'Т» ":(1", 

130110 
Ф.нансова ПlДУрим.а спортивннх ! 
споруд капlтaJlыІІ .нлапи і 2'\"() 

Упраапіннк ОЄlШИ БРОlарє .. "оі І 

10 .. lс .. "оТ рад. ОО 0.0 ~_LЗ~~ 
070101 IДОШkІЛ .. Н. заlUlади ОСІІТИ КаntТальНl lидаткн :847 6 

ЗагалЬНООСІ.ТНI ШКOJIИ (8 Т Ч школа 

070201 
дипчнА садОК, Інтернат ПР" ШКОЛІ), 

КаntтальНl 8ндаТ8Ш І спеЦll.n1зоааНІ шкапи, JІЩСІ. ГlмнаЗll, 

КОJlепумн 64~6 

070806 ІНШІ JlIUlIдИ ОСІІТИ КаПlтальНl ІНДIІТКі4 І х: ~ 

15 
Упр • ."lнн. пр.цl Т. соціал"ного І :J8Ж"С:ТУ БрО.8рt~"от .. Іс."оТ Р.Д" 

-~--
Внески О"' аНІ8 Мlсце80ГО 

І 180409 СІМО"Р'ДУР"'" У статут'" фntlllll ПОПОВНСІІН. статутного ФОIiДУ kО .. IУВЗЛЬff{)ГО 
І 

суб'ЄІСТІ8 ПlДПРНЄИJ'НЦltкоі ПlдrlРИЄМСТва 6РОI3РС.'ОI ""С.КО' Рад" IІАІггекn І 

і ДIJlЛIоНOCl1 Joo4aтepl І l1К11tНЮ) :~Г, r: 
УпрапІни •• нтnо.о-

471~.9 0.4 30075 : 78~2.4 
40 l(о"уналlttlОГО ГОСПОРРСТ •• 

6УДI8ННЦТ80 мере. ВОДОПРОflOДУ ПО .ул І Ствротрощька, Р Лю"сембург, Чернишевс.кого. 

ISOIOI КаПlтал.НІ llUIаденн. lІапаНIНІ ТарашаНСЬКIА 8 .. Бровари 21012 08 3928 1 \50 \~ 

100102 
Ка",тмьниА реМОIП .ИТЛОВОГО ! 
фонду Мlсце"нх оргаНІ. lЛади 26147 ОО 25147 і 26 '" 7 

KanlтaJl.HHn pe~IOH" Лlф1l1 12898 12898 : ~O'! " 
Каnrтм.ннП ремонт м'.кнх ПОКрІвел. житлових 

БУДИН"'8 10249 102t 9 10:,: о 

КаПlтaJlьниА ремонт ІНУТРlшн..ооУДННКОИIІХ мерсж 

*ИТДО8ИХ БУДИНКІ8 300 О 300 О І зоо, о 

Каnrтan"ниll ремонт .НТЛО80ГО ПРОГРІма п'дтримки житлово-БУДlвеЛ.НIІХ 

І і фоиду OO'ЄДНlHЬ СПlllЛаСННk •• kоопера'ПIІ'. ТІ оо'ЄІІнань СПl8ІЛаСНИkl8 

100106 6аraroкuртирннх БУДННКI. багатокuртирних БУДНН"18 на 2011-2012 рокн І 1166 

Внес"н оргаНIІ "'ІСЦСВОГО 

І 
І 

caмoapOДYUIII" У cтвтyrн' фоНДИ 

і 
492: : 

суб'Є1СТ11 ПIДnРИЄМИИЦЬ"ОЇ 

180409 Д''''''НОСТІ 

ПОП08ненн. статутиого ФОНДУ "Слухба замовннка" J 2441 : 9 

ПОПОlненн. cтвтyrнoгo ФОНДУ КП І '2]3~ О 
"Бро .. рнтемоводоенерпо" 

ПОПО8ненн. статутного фонду спеЦllЛlJOваного 

І "owунальноro ПIДПрнє"cтu "Броварська ритуальна 100 О 
слухба" 

Відділ ".пlтaл .. иого будllницт.а 
І 

47 Бро •• рс .. "оТ мlс .. "от ради 96692,4 38.6 59348.9 І 1 (,0077.2 
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квк 

~03 

1404 -

1209 

1100 
--"--

1201 

і ')2 

,,",UД.'U'" О 

до рішеННIІ міСІокоі ради 

від 26.07.2012 ХІ 

П~елік деQЖавних та регіональних програм по місту Бровари на 2012 І'ік 
назва головного розпорядника 

коштів 

Виконком міської ради 

Інші видатки 

Загальний фонд 

наі!менування програми 

Програма відзначення державних та 

професійних свят, ювілеRних дат, 

заохочення за заслуги перед громадою 

м Бровари 

Програма за9езпечення Броварської 

організації ветеранів війни І праЦІ та 

Збройних сил 

Програма діJIЛЬНОсті Броварської 

Фінансова підтримка громадських міськраі!ОННОї організації ВГО інвалідів 

сума 

1815.132 

27.132 

50 

Спеціальний фонд разом 

найменування програми сума 

999 2814.1 

27132 

50 

організацій інвалідів і ветеранів t-"_С_О_ю_з_ч_О...J)рL..lн_об'-'-ил_ь_у_к-'--рlаї;...н;...и_" _____ ~f_---20'---_+-_____________ --11--_____ + __ --=2..::.0 __ 

Телебачення і радіомовлення 

Періодичні видання (газетИ та 

журналИ) 

Програми і заходи цеНтрІВ 

соці<L'ыlх служб ДЛЯ СІМ'Ї, дітей 

та МОЛОІ(і 

Програма забезпечення діяльності 

Броварського відділення СПІЛКИ ветеранів 

війни в Афганістані на 2011·2014 роки 
Програма діJIЛьності та фінансової 

підтримки Броварської редакції 

м іс~аАонНогорадіомовлення 

Програма діJIЛьності, фінаНСОВОI підтримки 

та інформування громадськості щодо 

ДІЯЛЬНОсті органів місцевого 

самоврядування через Комунальне 

ПІДПРИЄМСТВ0 Броварської MicLKoi ради 

"Те.лестудія"Наше місто" 

Програма діяльності та фінаНСОВОI 

підтримки редакції газети "БроваРСhка 

20 20 

228 228 

800 800 

панора_м'-а_" ________ ._. ______ 5_5~ ___ _+---------------_+_-------f----.--:5:...:5:...:0~-

Міська комплексна ПРОГРЗМ<llаrюбігання 

ДИТЯ'lій бездоглядності, підтримки "ІМ<:Й 1 

~~...::!:Іа.~~!ч Дlтям'::'_на .3..02 O,2~ 1 z..~J:'.JI 
!1PO\'!J8Mi\ l1ідтрнмки Т<І РО.'/І!! І ку МОЛО}іl 

117 117 ---- -.----- ----.--.--.--. - -- -_._-.-- f--.-.-.---+--.---------

3 
т--·- :-.--~----.---.---

І .>смлеУСТР"1 

:~·!<?l2..0!!~_ ~()~~piB"_~I~.2~.I_I·~~ І ~P:>"I{ __ 
ПРОІТ'JМ<t r.ilK()PIIC7111I1A 111 'JX()rf)!lH 

3СЩ'.'IІ. І! 'І'с ! І ';:'LJ!\~';II на :'>О(;()·?(І 15 

-- ._-------.-



"і!" :", il'C-.I~<~;;;;~~:'С;''''~;_.:' .~~- і ;;~;;; ~~;;_::;;~;~;,:, :;' ~;::', ,";~ І 
І 

()l(lаЛl,:J1 прогр.1Мl1 ; ~a:(t ·lI: . " "", . . _. І 
~ .о. • • _ :'іТЬМИ На:;уl,.'1"Ч ,,:T:t~i 11:: /.JIO 20', 1<)";1, І 

: ;_~ С;~:~'іНХGргаН1ВУСП?'Ш'1Х_. _________ . __ . __ ----1---~~--- . _____ . -1' ~e~:,oгpaMi ----'--.----------- ------ --.. J:t _____ .-' .. _. ___ 
Заходи по реалізації регіОНaJ'ЬНИХ Міська прогр,>ма nіДflОЧИНКУ 1 а 
програм відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008-20 12 

І ... __ ..... _ .. ____ ,_ ... - .. --1 ... ____ . 

"'-,- .-. -

~] 108 -- оздоровлення дітей 

Соціальні програми і заходи 

державних органів у справах 

молоді 

років 
200~ ____ + _______________________ ~ ________ _ 200 

тоз 

13 

:0102 

0201 

15 

10412 -

11205 

Міська програма підтримки та розвитку 

"Молодь Броварів" на 2011-2015 роки 

Відділ з фізичноr кульryрн та 

спорту 

Проведення навчально

тренувальних зборів і змагань 

ПроведеННІ навчально

тренувальних зборів і змагань (які 

ПРОВОдяТься громадськими 

організаціями Фізкуль1УРНО

спортивної спрямованості) 

Управління праці та соцзахиcry 

населення 

Інші видатки на охорону здоров'я 

Інші видатки на соціальний захист 

населеННІ 

Виплати грошової компенсації 

фізичним особам, які надають 

соцімьні послуги громадянам 

похилого віку, інвмідам, дітям

інвалідам, хворим, які не здa-mі до 

самообслуговування і потребую", 

сторонньої допомоги 

ПРОІ1'ама розвнтку фізичної культури і 

спорту в м.Бровари нп 2012-2016 роки 
Програма розвнтку масового спорту за 

місцем проживаllНJI та у місцях масового 

відпочинку населеН",1 в м.Бровари на 2011-
2015 J>P. 

Програма розвитку чоловічого гандболу в 

м.Бровари на 2012-2016 роки 

53 53 

925 925.0 

250 250 

20 20 

655 655 

2401.3 2401.3 

25 25 

400 400 
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Ilиl'" ", щu "~iIЮ'Il>CJI населенню 
.. г - ._. 

(крім ветеранів ВВВ і праці, 

військоі служби, органів 

внугрішніх справ та ГPOMaдJlH, І!кі 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних 

1207 послуг і rJP.иродноro газу 800 800 
--'-

Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим катеroріl!М 

1102 ГPOMaдJlH 450 450 

і4О4 Інші видатки 287 287 -
ВСl.ого по програмі 2401.3 О 2401.3 

20 Служба у справах дітей. 200 ; О 200.0 

Міська комплексна програма запобіганНJI 

Інші програми соціального ДИТJIчі!! бездоглядності, підтримки сімей з 

)802 захисту неповнолітніх дітьми "Назустріч дiТJIM" на 2010-2017 роки 200 200 
24 Відділ КУЛЬТУРІ[ 200 О 200.0 

Філармонії,музичні колеКТIІВИ і 

ансамблі та інші мистецькі Програма проведення кульryрно-

1103 заклади та заходи мистецьких заходів м. Бровари 200 200 
Управління житлово-

40 комунального господарства 13100.0 7653.90 20753.9 
1203 Благоустрій міста 130692 13069.2 --

Капітальний ремонт житлового 

1102 'фонду місцевих органів влади 2614.7 2614.7 

ЇЇОІ Капітальні вкладеННІ! 150 150 -
Видатки на проведеННJI робіт 

ПОВ'I!3аНИХ із будівництвом, 

реконтрукцією, ремонтом та 
Міська програма утримаННІ! та розвитку 1703 угриманням автомобільних доріг 1714.1 17141 

оБЄКТІВ житлово-комунального 
Цільові фонди, ),-вореllі органами 

господарства 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами вн/(онав'IОЇ 

90() влади 1763.4 1763.4 
. ---- ----------___ о _ . ---

'·1(:1 Il!!:.'~B~1!:.~!~ _________ :'() 8 зо R 
--- - --_о' 

_. --- -- --00------ ________ ---·-----I----.-~ i--:-;;-;-.~. __ -
/::ChOIO пІ) IIP("IJ3 ·.Іі ! ~] or І l __ . __ . __ . ____ . __ 
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Ilр"грама по БУ):!I<НІ~ЦТ~У га 

,А,.:цеВIІМИ органами 8И1:0навч()ї реконструкціі об'сктіR соціШ;J,НОГО 

І І с, ,~ 
-----
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І '· , 
І .... ' 

~-- ____ ~I~_'_,IJ' ____ ~ ________ ' ______ -4~ ________________ , _____ , ________ -r _________ . __ +I~1р~lи_з_н_ач_е_I_I/_lя _____ . ____________ -; ____ ~1~7~3~,2 ____ ~ ____ 17_~_2 ____ 
. Відділ :;:аnПального 

будівннцтва Броварської 

__ -4 ___ 4_7 __ +~_I_jс_ь_к_оr_р~а~Д~И ________________ 4-______________________________ ~ ______ ~0 ______ ~---------------------------4----~8~06~0~.~9 ___ ~.-8-0-60_,9 ___ 
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ІЮО -
-

Програма по будівництву та 

Кап~ьнівкладеН~НЯ~ ______ . __ 4-______________________________ ~~ __________ ~р~е~к~он~СТР~LУ~КЦ=I~ї~ін~ж~е~н~еLР~IІ~их~м~еLре=ж~ __ ~ _____ I~I~З~,7~ __ ~ ____ ~I~I.:J~,~7 

Кas.rтальні вкладен"" 

:~"л~ьні вкладеННJI 

Ui..lbOBi фоl(ДJt, yrвopcHi органами 
Іоеісцевого camobp-.а;уванНJI і 

wїсцеаими органами виконавчої 

а..UдИ 

Всього по програмі 

Калiтam.ні ВКJJaдеюц 

Програма по буДІВНИЦТВУ та 

реконструкції об'єктів соціального 

П..QизначеННJI 

DудіВIІИЦl во та РСКОlfструкці" 

магістральних вулиць 

загальноміського призначення 

Міська програма по будівництву та 

реконструкції загальноосвітніх та 

дошкільних закладів 

Міської програми по будіВНIIL(ГВУ ІУ 

1080.5 І ОИ 5 
4785.0 4785 

337 337 
4818.7 411]8:/ 

48 

_IO_I-+ ______ ~К~asl~Пaлwп--~·-В-~~~е-и~КІ~--------~--------------------------------г_----______ -+ж~нт~л~0~в~о~го~~~~~о~ну~м~Б~р~о~в~а~ри~ ______ ~--~2~00~0~ __ _+ __ --~2000 
YopaaJIЇНН1I містоБУ.ІІУ82НIUII та 

404 

76 

344 -

.р~К'tYPи Броварської 

.. icwcoJ Pa.!UI 

~ансо.~уnp.вл~ 

Брова~~Т міськоТ ради 

Су6веиuіа з Nісцсвого бюджe-ry 

дер.авному бюджe-ry на 

lІи .. онаинJi програм соціально

економічного та культурного 

IрозвНТ1С)' penOHill 

Програма розробки МІстобудівної 

документації в м.Бровари 

Програма про ФінансуваНJЦ Ueнтpy 

обс.JI)'ГОВУванКl платників /lодаткіll М. 

Бро~и Київської області на 2012 РІК 
j 
І 

500 500 

500 500 

so 200 25С 

50 200 ~50 

19521.4 16913.8 36435.2J 



РІШЕННЯ 

llро ВІІСССІІШІ змі!! }{О ріlllСllШI 

І;роварсько'і міСl,КОЇ р<.ЩІ1 ві){ 29.12.2011 року H~ 506-! /-:::; 
«ІІро бlO)~ЖСТ міСТа ІІа 2012 рік» та }(о;щтків ] ,2,3,3-] ,CJ, 7J)1 

РО'~J'ШІІІУВІІІИ IlрОІIО:нщії виконаВЧОI'О комітету !;РОВЩJCІ,КОЇ :--l!С:)~;,;: , 

вїЮlOвїЩJO )(0 11. 23 СТ. 26 Закону України «І Іро :УlіСI(СВС са.\'іОі:!Р/.,\/; .. : .• ::; ., 
УкраїІІЇ», ст. 78 І;ююксТІЮ:'О кою~ксу УкраїlJИ та РСКОі\;СЩ~~iIlі]' liC~ .·li; .. ~:: 
:~ ]ІИЛШІ, CO�(iaJlJ,�JO-С;":ОIJ()і\lIЧllОl'О та KYJII;l)jJJIO]'O розви']ї,,:у, 6:~)j,i;\C·;.'. 

та 1(111, :\,IIСІ,ка ра)(а 

ВИРlшишt: 

І.ВІІССТИ ]ШСТУllllі :щіІІИ )(0 рішення міСІ,КОЇ рu;,(и вїn 29. ~ 2 2\11 J ,-" 

H~ 506-17-06 «ІІро бююкст міста ІІа 2012 рік» (зі змі!Іами, BIICCCil~Ii\:,1 і"IЇ:: ::. 

міської раю! ві)( 24.01.20 12 H~ 518-] 8-06; ві;( 16.02.20 12 JY~ .5.55-: :)-,;~, 
] 2.04.20] 2 H~ 606-20-06; Bi)l 07.06.20] 2 H~659-21-06): 
1.1. в Ilу'!lкті І цифру «406 295,5» замінити Шl цифру «415 495,5»; 
1.2. в JlУJlкті 1.3 I(Ифру «28 321,5» замінити ІІа цифру «29 521,5»; 
І 3 в ІIУlІкті 1.3.1. ЦИфРУ « 17 І 15,2» замінити Шl I(Ифру «17 8] 5,2»; 
1.2. в IIУІІкті 2 цифру «4ll 564,0» заміlІИТИ Шl цифру «421 664,0»; 

1.3. в lIУIlI<ті 2.1 ЦИфРУ «223 170,3» замінити Шl !(ифру«231 065,3»; 
1.4. в IІУlII<ті 2.2. І{ИФРУ « l88 393,7» замінити Шl I~ИфРУ « 190 59~, 7», 
І 5. в lIункті 11 !{ИФРУ «35 162,232» замінити Ііа І(Ифру «36 435,232». 
2. JLо)!атки 1,2,3,3-1,6,7,8 ЛО ріШСIIlІЯ l>роваРСІ,КОЇ ~1iCI,KOЇ р3Jtи Biil 2CJ.::::' :~'~)I 

N~ 506-17-06 «І Іро БЮJl)КСТ міста ІІа 2012 рік» 11 -~МlІІами ВИіС;"іС"і-' ,; ;").5 ~'. 

РС)ЩКl(ії (ЛО)(аЮТl,СЯ). 

3.фінансовому УJJршшіlllIlО }'>роварської міСІ,КОЇ pa,'l;1 и;':;.)():\:~· 

Фіllансування ВИ)(атків ліюlO 3 ){ШІИм рішсшlЯМ. 

4. КОІІТрою, :ш ВИКОШШjjЯМ :l:,Oj'O РJJJІСІІШІ I;ОК;ШС'J;~ .:(1 j(l~l)ili:.::':': .\ .. ::.J;\~, 

l'OJіОВИ ЛІщрссва В.О. 

ГvlіСI>киі,j I'ОJІОЩl А ... ",. _"" •• , -.J .... ~.,....., 

м.l.>ровари 

Вlл ____ _ 
H~ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 26.07.2012 року 

«Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 29.12.2011 року 
N~ 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 1,2,3,3-1,6,7,8». 

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2012 
рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

І. Збільшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 8000,0 тис. 
~?., В тому ЧИС.1і: 

:.1. відповідно дО П.7 СТ.78 Бюджетного Кодексу України на загальну суму 

8000,0 тис. грн., з них: 

: . ].1 по КЕКД 11 О 1 О 1 ОО «Податок на доходи фізичних осіб, що слачується 
пС'л.атковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» 

::2. ~YMY 6746,0 тис. грн.; 
.. : .2. по КЕКД 11 010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

;'Т:),::-.а,ковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» 

~J? ~y~~y 860,0 тис. ГРН.; 
~ .1 .3. по КЕКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових 

yc;~aHOB комунальної власності» на суму 40,0 тис. грн.; 
1.:.4. по КЕКД 18040200 «Збір за впровадження торговель'I;lОЇ діяльності 

(;JС)здрібна торгівля), сплачений юридичними особами» на суму 20,0 тис. грн.; 
~ .1.5. по' КЕКД 18041700 «Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 

с;;-:лачений юридичними особами» на суму 30,0 тис. грн.; 
1.1.6. по КЕКД 21010300 «Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

уаі-:::-арних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету» на суму 

4,0 тис. грн.; 
: .1.7. по КЕКД 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

мїс;цевих бюджетів» на суму 300,0 тис. грн .. 

ВИДАТКИ 

! . Збільшити видаткову частину бюджету міста на загаJ1ЬНУ суму 7895,0 тис. 
:--РИ., в тому числі: 

1.1. Управлінню освіти Броварської міської ради на суму 7237,6 тис. грн., з 

: .1.1. по КФК 0701 О 1 «Дошкільні заклади освіти» на суму 965,9 тис. грн., з 
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1.1.2. і1О КФК 070201 «Загальноосвітні шк;)ли ( В т. ч. школа-;:::,-:т,.'-::~.'~ ~ 

інтернат при школі), спеціалізовані L.н(ОJ1И, ліцеї, гімназй, l~OJ .. S~/M'i~ :>. :/ .. 
6297,0 тис. грн., з них: заробітна плата - 3773,0 тис. грн" r.apZ:.xyi.c::.:, .;, :., 
заробітну плату - 1369,6 тис. грн" енергоносії - 624,4 тис. грн., xa~':y_::- :~~, оо • 

600,0 тис. грн.; 
1.1.3 по КФК 070401 «Гіозашкільні заКJІаДИ осв::-и, заходv. ~З .-::-:::; .. _,_.: оо. ,. 

роботи з дітьми» на eHepГOI·~ociї у сумі 9,7 тис. грн.; 
1.1.4 по КФК 070804 «Централізовані бухгалт~рії» змеНl11ИТ,~ :-:С;::-::;'::,,; :С', :,'"':::"0 

на суму 35,0 тис. грн.; 

1.2. Управлінню містобудування та архітектури Броварської M:CЬ~::-~' .:'::'~,:. 

КФК 010116 «Органи місцевого самов?ядування» I~a СУ!\IУ 100,0 Т.::, <~~ :" _:-

заробітна плата - 59,0 тис. грН.; 

1.3 . Управлінню комунальної власності Броварської місь:<о';' p' . .L,'. 
.~,' / .. 

О 1 О 116 «Ор~ани місцевого самоврядування» на суму 20,0 тис. грн.; 

1.4. Управлінню праці та соціального захисту населення Брова;;:!>.:J': ;,~ ... : , 
ради по КФК 091204 «Територіапьні центри соціального обс.1У.:;''::;У::;,:',:"о, : 
суму 133,3 тис. грн., з них: заробітна плата - 97,8 тис. грн.; 

1.5. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 11 02.05 (~~~, -: '~'.~ 
естетичного виховання дітей» на суму 331,1 тис. грн., з них: зароб;·.'~:<l ::,- ::. с •. оо. 

242,9 тис. грн.; 

1.6. Виконкому Броварської міської ради І-Іа загальну суму 2::; ,] '.: '" '." , ., 
них: 

1.6.1. по КФК 120100 «Телебачення та радіомовлення» на суму 3,0 '.',',:::, .':; 
для фінаl:СОВОЇ підтримки Броварської редакції міськрайонного раД:J:,:: .:,ri~·;: •• :;< 

1.6.2. по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських с;: :.::~~._ :.' 
інвалідів та ветеранів» на суму 20,0 тис. грн. на виконання програми Цl5'J.~:·:': ::".-. 

Броварської міськрайонної організації ВГО інвалідів "Союз l.10--::: 0

::":: ••• _ 

України"; 

1.7. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КОХ ~~~'J= о 
«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на викона.dН.і1 ::1:: ~ :-): .. _ 
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на -:УМ} 5С,,, : __ ~'. 
грн. на розвиток матеріально-технічної бази ОДПІ. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити l1ерерозпо..с.:.і~: 
2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської ~ ... ':' ~:: ~,' 

ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменш:rпУ. dИ.L,Cl-l'.: .. о.-=' 
КЕКВ 1160 «Оплата (;нергоносіїв» на суму 0,9 тис. грн., наг.раюІВШИ ї:: .. ~ : .: 
поточні ви атки' 
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2.2. Відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради: 
2.2.1. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренува..'!Ьна робота 

Д!':JСШ» збільшити видатки на загальну суму 3 1,4 тис. грн., з них: по КЕКВ 
1111 «Заробітна плата» на суму 45,0 тис. грн., зменшивши видатки по КЕКВ 
1160 «Оплата енергоносіїв» на суму 20,0 тис. грн. та інші поточні видатки на 
су;,·!), 10,0 тис. грн.; 

2.2.2. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» зменшити 
ЕИІЩТКИ на загальну суму 21,0 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 1160 «Оплата 
eH~pГOHociїB» на суму 13,0 тис. грН.; 

2.2.3. по КФК 130113 «Централізовані бухгалтерії» зменшити поточні 

ви;::,::тк.У: на загальну суму 10,4 тис. грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

:. Збільшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 1200,0 тис. 
I;JE., в тому числі: 

1.1. по коду 12030100 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних 
зг.собів (юридичних осіб)>> на суму 200,0 тис. грн.; 

~ .2. по коду 12030200 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних 
-:,се,6ів (фізичних осіб)>> на суму 250,0 тис. грн.; 

: .:. r::;) KO~-:::Y 1805300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на суму 150,0 тис. 
:рг!.; 

; .4. по коду 1805400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на суму 550,0 тис. 
Г:;Н. ; 

1.5. по коду 501 І 0000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Аз';:-очомної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади» на суму 50,0 тис. грН. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину бюджету на суму 2205,0 тис. грн., в тому 
:.шелі за рахунок залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2012 року на 
суму 900,0 тис. грн., з них: 

1.1.Виконкому Броварської міської ради по КФК 1601 О 1 «Землеустрій» на 
суму 700,0 тис. грн.; 

1.2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 250344 
«С:'5зенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» на суму 200,0 тис. 
грн. на розвиток матеріально-технічної бази ОДПІ. 

1.3. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ра,r:и на загальну суму 821,1 тис. грн., з них: 

1.3.1. збільшити видатки споживання по КФК 170703 «Видатки на 

проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 

у-:-риманням автомобільних доріг» на суму 450,0 тис. грН.; 
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1.3.2. зGіJII>lllИТИ ВИjЩТКИ 110 КФК 240900 «ЦіJlм)Ві фОll){И, YT130P~l.i С."/; :':і;;;: .::: 

MЇcl{~BOI'O СаМОВРЯ)(УВаНIlЯ і міСІ{СВИМИ ОРІ'аJ!ами викошшчо'! ШI~l),;-:» ::~: С:::.у 

50,0 ТИС. І·рl!. )lJIЯ УТРИМаlllIЯ КJIа){овищ; 
1.3.3. збіJII>IilИТИ ВИ)(,ПКИ 110 КФК 180409 «ВНССКИ ОРІ'Шlів BJlaj(I1 !.,3':'~::~:.: .,;' 

РССlІуБJlіки КРИМ Та ОРІ'аІІів міСЦСIЮI'О самовря)(уваШІЯ У СЛlї')', ;;і <: J .• /,,: 

Ilі)(lIРИСМIІИI(І>КОЇ ліШlі>І10сті» 1Іа заПlJlj,І1У СУМУ 32],1 ТИС. ІТJII., ') ;[ИХ: 
- 1IОI/ОВIІС/IIlЯ СТ<lТУТІІОїО фОlЩ)' Кl І «СJіужоа ЗаМОВІlИКШ) - 141, 1 '.11~. "~j;i.; 

- lІОllОВllСl!ІІЯ СТаТУТllОl'О фОIlЛУ К1 І «!:>роваРИТСIIJIОВQЛОСІIСРІ'і5;» - 1 ~:;~ ... о< 
І'рll. 

1 А, YIIP~;!3J!iIIIlIO освіти ]:>рсваРСІ,КОЇ мі(;І,КО';' ра;щ Ііа за;'Сl.J!:,lІУ l:.-: .. :y < ~;~ 
('рІІ" :~ них: 

1.4.1. ІЮ КФК 070 І О І «)~О!IJг.::JiI>lIі 1акш:ю( ОСВПИ» ІІа суму 4! 2,0 ,'.:~, '.) 
([ИХ: 

- К311іТШІJ,ІІиЕ РСМОIlТ callitaP��O-ТСХlІі ЧlIИХ МСРС,К ) (f ІЗ «КOJЮСОЮ:-- 7 ':, ,~! :.'; 
І'рlI.; 

- КШlіТаJlr,!lИЙ ремонт cahitaPlIo-теХIlічних мсреж )0 ІЗ «JlacTiBK<..:.')- 75,:'; ';.'. ':, 
('рН.; 

- КC:ilJітаШ>І1ИЙ ремонт фасалу ДІ ІЗ «Віночою) - 157,0 тис. І'рll.; 
- К311іТйJIЬІІИЙ рсмонт )(113 «JlicoBa казка» на СУМУ 105,0 Л:С, ї~" 

Ilсрс)щчі коштів із 1аІ'ШIІ>IІОI'О фОIl){У бlO){)КСТУ ){О бlO)(/КС ;'У 

(сIIсІ{іаJIы�oJ'оo фOlЩУ); 

1.4.2, 110 КФК 070201 «ЗШ'аJІЬІюосвітні ІIlКОJІШ> ІІа суму 40,0 Л<С. 
IlрИЛОШШЯ СІЮРТИВlІОІ'О маЙj{анчика ЗОНІ ЛГ~ 1; 

1.4,3, ІЮ КФК 070806 «Інші заКJIQ}~И освіти» ІІа суму 31,9 '1';':-:, 

(lри)(баll1lЯ мсБJJів 1;1 ІВО. 
. "} 1:. 

2.13 мсждх JШ'ШІІ>ІlOІ'О оБС>іі'У ВИ){ClТКОВОJ чаСТИlIИ ]){1ЙСШПr: ]j(.:;J~;;~:;.,~:. 

УllраШІіlіl!lO ЖИТJlOВО-КОМУllаJIЬІІОІ'О I'ОСllO){арства [:>роварської міс})ко: ;;<-:;:,,: 
2.1 ЗМСIllJlИТИ ВИ)(аТКИ ІЮ КФК 15010 1 «КаllіТШІІ,ні ВКJIа)(СІІШ;» ['_ з:~ .. : 

суму 200,0 тис. І·рІІ., З ІіИХ: 
- IІроВс}tсШШ кшlітclJIы!оІ'о() реМОIlТУ ІЮ BYJI. Кутузовг иа 1 00,0 '~';'I": ! J 

- ІІровеЛСІІШI робіт ІЮ бу){іІШИІ{ТВУ ЗОВ!іішш,ої мерсжі ВОЛС1 IC-':i'l.c;,'" .. ,:: 

ВУJI. ї'аращаІІСІ)кій на 100,0 ТИС. IрІІ.; 
2.2. збїJІЬІІІИТИ ВИ;ЩТКИ 110 КФК 180409 «ВlIССКИ ОРl'Шlів BJla){J1 /\.3"~:, ~ 

РССІlуБJlіки Кри,.,,! Та ОРІ'аІІів МІСllСВОl'О саr-.ЮВРЯ){УВШІШІ У C!J'J)";;: '. ,', . 

І!і)щрисtllІІИ)t!>КО-; ;{іЯJlI)l!Ості» ІШ 3Ш'aJJj,І1У СУМУ 200,0 ТИС. ('рІІ" :~ ІІ;.!Х: 

- llОllОВllСІ1ШI стаТУТIІОІ'О фОII){У К11 «])роваРИТСШIOВОJ{ОСIIСРJ'15l/) - 2С«' ,',_ 
I'pll. 

2.3. 110 КФК 240900 «!LіJJьові фОІІ)(И, УТВОРСІІІ ОРІ'аШ1МИ M::';:;~.3,):'() 

самонря){уваllllЯ і місцевими Орl'ШШМИ виконавчої ВШlj(И» змеІІІІ!ИТJ~ l~; .)~C:::,(:. 

розвитку ІІа 75,0 ТИС. l'рlJ" ІІанраВИВJlJИ 'іх llіі ВИ){3ТКИ СIIOЖИВаІІШі. 

МіСІ>КИЙ !'OJIOI3a 



ди PIWCHttX MI,,-ьr.VI РЩ1)1 

Від 26.07 20) 2р N2 

Дохолн бюджету м.БРОВЯРIІ на 2012 рік 
тнс грн 

і 
; Найменування доходів згідно із бюджетною Загальний Спеціальний _ф_ОНд 

~:a;::: 

І класифікацією фонд Разом 
у т.Ч. Разом 

, бюnжР.т 

1-- 2 3 4 5 6 
:·OOL·JOOOI ПодатковІ наДХОДЖ8ННЯ 150561.50 10150.00 8500.00 160711.50 
Г---- . ., б 
1<10сооооl;' адатки на доходи, податки Н8 при уток, податки на 

11~~21.70 0.00 0.00 11Ц21.70 
і збlл.wення ринковоJ варТостІ 
, 1 ~1С()ООIПодаток на доходи фІзичних осІб 11~266.70 0.00 0.00 11~266.70 

::,.::~(11соlподаток на ДOXOД~ фІЗИЧНИХ осіб. що спачуєть~я податковими 
; а:ентами. ІЗ ДОХОДІВ платника податку у ВИГЛЯДІ заробlТНО' плати 

9625670 О оо О оо 98256 70 

; .П:;:ато~ "а доходи фізичних ОСІб з ГРОШОВОГО забезпечення. 
!~'::'1 :':2(1(jJгр~шоеих ви"агород тв ІНШИХ виплат. одержаних 4600 ОО О оо о оо ~800 ОО 

І 
18JIo'СЬКО!ССЛужБО!lЦЯМИ та особа".и рЯДО!lОГО І начапьницького 
.скла,:;,v, що сплачується податковнми агентами 

! 1 ':J~ ')<са і Г,одвток на доходи фІЗИЧНИХ ocJб, що слачується податковими 
'iI:!!HTaM~. '3 ДОХОДІВ платника податку ІНШИХ НІЖ зароБІтна плата 

1200 ОО О оо о ОО 1200.00 

І---

І І 

І_ ~ С' ()5СО І Податок на доходи фІЗИЧНИХ ОСІб, що сллачується фІЗИЧНИМИ 
: Iс.::~6ами за резупьтатами РІЧНОГО деклаРУ!lання 

9740 оо О оо о оо 97~0 оо 

)'1';1 :6acl~I~C08aHII~ податок на доходи ф:ЗИЧНИХ.ОСlб!l1Д зайняття 
: п,,,г,риємницькою ДІЯЛЬНІСТ. нараховании до СІчня 2012року 

270 оо О оо о ОО 27000 

• 1020000' Податок на прибvток ПІДПРИЄМСТВ 155,00 0.00 0.00 155.00 
11 С20200! r':oAaToK На ~рибуток ПIДПРИtМСТІ та фІнансових установ 

І І комунаЛЬНОI елаСНОСТI 155 ОО О оо о оо 155 оо 

~~~;)О()0IПОД8ТКIІ на ВЛ8снІстІо 0.00 1000.00 0.00 1000.00 
"2(іJССОI)IЗБIР З8 першу реєстрацію транспортного засобу О ОО 1000.00 0.00 1000.00 
;'-;озс 1 оо І Зб,р за першу реєстраЦІЮ КОЛІСН~Х транспортних засоБІВ 
, l{юjJИДИЧНИХ ОСІб) О оо 3БО ОО О оо 36000 

" .,сзо?"оі3б'Р за першу реєстраЦІЮ КОЛІСНИХ транспортних засоБІВ 
-- i(:i:J13~U'!~X осіб) 

О оо б40 оо О оо 64000 

'1з~gСr)СGIЗборм та плата за спецlаЛloН8 використання природних 
30493~.00 0.00 0.00 30493~.00 

~--L і ;>есурсlв 
, ,З()5саОI) Плата за землю 34934.00 0.00 0.00 30493~.00 
'1 :Ю~С· :0. Земельний податок з ЮDИlIИЧНИХ оаб 96604 ОО О оо о ОО 9884 оо 
,13050200 Орендна плата з юридичних оаб 23150.00 О ОО О ОО 23150 оо 
~50300 Земельний податок з фІЗИЧНИХ ОСІб 450 оо О оо о оо 45000 
I~ :';50500 Ооендна плата з фІЗИЧНИХ ОСІб 1450 оо О оо о оо 1450.00 
;Тєоооооо МІсцевІ податки І збори 120560 8650.00 8500.00 9855.60 
~ЗОООО ТУРИСТІІЧНИЙ зБІр 40.00 0.00 0.00 ~O.OO 

'ї асза100 Туристичниі< ЗБІР, сплачений юридичними особами 33 оо О оо о оо 33 оо 
!~ :::30200 Туристичний зБІР, сплачений фІЗИЧНИМИ особами 7 оо О оо о оо 7.00 

;18040000 IЗб,р за провадження деяких видІв піДПРИЄМНИЦ.КОі 1165.60 150.00 0.00 1315.60 
, ;дlял.ностl 

.' ;;O~ J1 оо І 3б'р за пр.оеадження торговеЛЬНОI ДІЯЛЬНОСТІ (РОЗДРІбна ТОРГI!lЛЯ). 312 оо О оо о оо 312 оо 
І 'Іспгачении фІЗИЧНИМИ особами 
~ 8040200: Зб!р за ПР.О!lздження торговельної ДІЯЛЬНОСТІ (РОЗДРІбна ТОРГI8ЛЯ), 

І сплачвнии юридичними особами 402 оо ооо ООО 402 оо 

,1804030013бlР за ~Дlйснення ТОРПВЛІ валютними цІнностями 250 О оо ооо 250 

і ~ 8G<:1J5CO ,,3б1Р за пр.овадження торговельноf діЯЛЬНОСТІ (оптова торпеля), б 50 О оо О оо 650 
, СЛ .. lачении фізичними особа",и 

:1 '\"406001361;> За проваДJ'<ення ТОРГО8еЛЬНОІ діяльноСТІ (ресторанне 
, О. '1 гoc~:>дaPCТ80), смачений фІЗИЧНИМИ особами 

04200 ООО ооо 42 ОО 

;19040700 13бlР за пр.овадження торговеЛЬНОI дІяльносТІ (оптоаа ТОРГІВЛЯ), 
! IСП.1ачении юридичними особами 

б5 оо О ас ооо 65 оо 

;1 З0408со!3б1Р за ПРО!lадження ТОР~О!lеЛЬНОI ДІЯЛЬНОСТІ (ресторанне 
, Ігосподарство). сппачении юридичними особами 

48 оо О оо о оо 48.00 

i~ ~~4"9соIЗБIР за провадження ТОРГО!lельної ДІЯЛЬНОСТІ Із придбанням 
; _. ,Пlльгоеого торгового патенту 

040 О оо ООО о ~o 

I~ 8041 осо 3бlР за проеадження ТОРГО!lеЛЬНОI ДІЯЛЬНОСТІ із придбанням 
І короткотеРМlноеого торгового патенту 

020 О ОО О оо 020 

і1 8"4' 1" о, 1 3бlР за ПРО8адження ДІЯЛЬНОсті з нздз чня платних послуг, 
і • _.у смачений фізичними особами 

600 О оо ООО 6 ОО 

.' :'04 ~ ~co: Зб,р за ГlР.О!lадження ДІЯЛЬНОСТІ З надання платних послуг, 
~ :СП.'1ачении юридичними особами 

40 оо О оо 0.00 40 оо 

IЗбlР З8 провадження торгоеельної дІяльності нафтопродуктами, 
ЗС4 ~ 5ао: скрапленим та стиснутим газом на стаЦІонарних, малогабаритних ооо 150 оо ООО 15000 

І ~ересувних а8тозаправних стаНЦІЯХ, запра!lНИХ пунктах 

і: 5С<:17СО ЗБІР за ЗДІйснення ДІЯЛЬНОСТІ у сФеРІ Р0311аг, сплачений 
І юридичними особами 

216 оо О оо о оо 216 оо 

;~ i)~4160C 3бlР за ЗДІйснення ДІЯЛЬНОСТІ у СфеРІ розваг, сплачений 
~ QІЗИЧНИМИ особами 

25 оо О оо 0.00 2S.00 

~:-OCo~OOOO Єдиний податок 0.00 8500.00 8500.00 8500.00 

;O~ ~::~:).зС~ДI1ННЙ податок З ЮРИДИЧНИЙ ОСІб О оо 3500 оо 3500.00 3500.00 
~ ·~O;;':·· . О:/І",НИ;' податок ~ фIЗИЧ"'ИХ ОСІб О оо 5000 оо 5000 ОО 5000 оо 
оо ~~:~.:,~ol!Ht:.J: .,or.атки та збори 0.20 500.00 0.00 500.20 

~. ~--=-. ,. ;_~_o І ЕІ.С rо!ічний поааток 0.00 500.00 0.00 500.00 - ~ 



г._-_-_-_-_--~вО~)д~lн~IО~~~'є~~~И~------------~------------------~I~ ______ -_-_-~-----·------~I----------·~I---------
Надходження від Р031о4lщення ВІДходів у спеЦІально 9;дведених 'І 

19010300 для ЦЬОГО "'ІСЦЯХ чи на об'єктах, КРІМ РОЗМІщення о~ремих ВИДІВ О ОО 34.00 І ~ "., 
~----~В~~:Х~0~ДIIВ~Я~К~ВТ~0~РIИН~Н~0~"С~И~Р(08~И~Н~И--~----~~----~----~--------~---------г--------~--------

Надходження від ЗДІйснення ТОРГІвлІ на МИТНІЙ територ" УкраІНИ ,І 
19010500 паливом власного lиробництва та/або виробпеним 3 0.00 355.00 С ~;; ;,,: С' 

IД8ВІЛЬНИЦЬКОЇ СІІровини податковими агентами 

19040000 ФІксований СIЛ~С~КОГОСПОДІDСЬКИЙ податок 0.20 О ОО О с:, 

19040100 :::~:~й~:ськогосподарський податок. нарахований ПIСЛА 1 О 20 О оо 

~ ...... 

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних і 

пlдпрмсмств ТІ Тх об'СДНIН~, що вилучаєт .. ся до бюджету, Та 
21010000 дивіденди (Доход), нарахованІ на акцГі (частки, паl) 14.00 0.00 o.CJI 

1::~':аS:=:;:~:~:РИСТВ' у статутних капіталах яких с і 

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних УНІтарних 14 ОО О ОО О OJ! 
пlдприсмСТ8 та їх об·сднань. що вилучається до бюджету 

г-----~~~~~~~~~~~~~~~~~L---~--------~--------+_------~---------

21050000 ~~::~~ РО:lМlщеННR тимчасово ВІЛьних КОШТІІ! МІсцевих 279 ОО О со 0001 

І v_o 

210800001нw1Н8дход*ення 19500 оос оо::' 

ШтрафНі саНКЦІЇ за порушення законодавства про патентування. І 

21080900 за порушення нор'" регулювання Обl~ готівки та про .застосування 20,00 О ОО ~ ес! 
реєстраТОРІВ розрахункових операЦIИ у сфеРІ ТОРГІВЛІ. і' 

~~~~7ггр~(0~ма~~~lс~ьк~о~го~х~а~Р'ЧУ~18~а~нн~я~т~а~л~0Cn~lУ~ІГ __________________ ~г-__ ~~~~----~~~----~~----~-__ . 
21081100 АдмІНІстраТИВНІ штрафи та іНШІ caH~ЦII 175 ОО О ОО О ос; ~ 7:; ' .. 

22000000 АдмІнІстративнІ збори та мат.жl, доходи вІд некомерціЙНОі 189.00 О оо O.oJI 1~S.~~ і 
господаос~коТ дIIlЛ~НОСТ' 1 

~2~20~1~о~00~о~п~л~а~т~а~ЗІ~~НІ~IД~II~Н~НIІ~~аД~IIоІ~I~НI~С=ТР~lа~Т~ИВ~Н~И~Х~П~0~С~ЛУ~IГ=============~======~8~5,~00~~======~O~O~O~======0~~OC~г----____ . 
22010300 РеєстрацІйний зБІр за проведення держаВНОI ресстраЦIІ 85 оо О оо І) 0"1 :: ~. 

юридичних ОСІб та фізичних ОСІб-ПІДПРИЄМЦІВ . ______ _ 

F2=20~9~0~00~0~Д~4.~tр~)*=а~в~не~м~ит~0~ ______________________________ ~ ____ ~1~0~4~0~0~----~0~.0~0~-----C~)v~;I-------.-
Державне мито, щО сплачується за ~, сцем розгляду та і 

220901 ОО оформпення документів, у тому ЧИСЛІ за Оформлення докумеНТІВ 85 СО О оо о 0(; І 
на спадщину І дарування І 

22090400 Держа8не мито, пов'язане з видачею та Оформленням 19 ОО О оо о o;I--~:c~: 
закордонних паСПОРТІВ (ЛОС8IДОК) та паслорnв громадян УкраІНИ І: 

25000000 Влеснl надходж,ння бюджетних установ 0.00 8349.20 0.001 ~.:.,; ;-; 

25010000 Надход*еННIІ вІд МІТИ за послуги, що надают~ся О ОО 8349.20 0001 11: \_: .. _~ 
БЮдЖетними 'істановами згідно Із законод~вством • " __ 

25010100 Плата за послуги, ~o надаються бюджетними установами зГІДНО з О ОО 718950 О соl 7' е,,, .< 
1:,2':С50:-:1С=0':СЗО:-:0:+~=Х л~Оа:::'С;":':80:;::а:;;Н~::';;)~"-'Д"'нд":;;~~.~~;:':На:,::;IС;О:";'н=-а ':'бю-)д-Jж-е-т-ни-х-У-(с-та-н-о-в--------------+-------::-о -=-GO=+-----1""'1'""5""9-=7'::"0 !------,:-, :~Г--1 І.) С''; І 
30000000 :ДОХОА.и вlА операцІй з капіталом 15.00 9315.20 9З~'-"::"~_~ 
f.3-;-10~0~0-;-00~0~Н=адх:'О:jоr.;.:...:А*:..:.І4еН"-н;:.;IІс.:..:.~lд=прс:..;jО-=)А...:;lа=Ж'.L.:..:О=с.:..:НО:..:.:,,'-IІ-о-го--"а-п-:-,т-а-лv-------------іг------:1~5.~о70;-· ~-=-:2~о~0:'::.О~0~---=-;L"; J~' ; .. ":~ 

Кошт" від реалl~.цГі с.арбl., майна, ОД'ржаного державою 

31010000 або Т'риторlальною громадою в лорядку СПІдкування чи 
дарування, безхазяйного маЙНІ, знахідок, а також валютних 

цІнностей І гроwових коштів, власники яких невlдо ... 1 

15.00 0.00 

~----~--~------~--~----~--------------_4--------~--------~------~--.-----
Кошти 81д реаЛlзаЦJI безхазяйного майна, знахІДОК. спадкового І 

31010200 майна, майна. одержаного теР;1ТОР,.]льною громадою в порядку 15 ОО О оо с () 
~~~~В:а:~~и.ц;~:::::~:м~акож ваЛЮТНІ ЦІННОСТІ І грошеВІ ! 

г-----t=::.=:....:::..:==~~==L-------------------~--------~--------+__-------і----.---.- --
і ; 

31030000 Кошти ВІД 8~чуження майна, що належить ~BTOHOMHI.;, РеспуБЛІЦІ О ОО 200 ОО 2GO ~~i 
Крим та маина. що перебуває 8 комунаЛЬНIИ власностІ І 

33000000 Коштм вІд продажу землІ І н .... атВоіаm.нНх аКТИВІВ 0.00 9115.20 91 ~5 201 S1~ 5 О' 
F3~30=_1~О~ОО~0:_.r.;;КО::.:Ш:.т:..::и:..:в?IIд~П=.сDO'Jд:і:I,:=LЖУ..:з:::.:.мл=I--------------_________ --Іг-____ ~0.:.::0~0~--_9=-1:..:1~б.:..:.2~0+-' __ --'9:..:1...:.~=.:5.c::.20=.j)I_, ___ c_·'~.~·2 = 

Кошти від продажу земельних ДІЛЯНОК неСІльськогосподарського І 
призначення ДО розмежування земель держаВНОI та комунаЛЬНОI 

330101 ОО 8ласноcтl (крім земельних ДІЛЯНОК нес.льськогосnодарського О оо 9115 20 9~ ~ 5 20: 
призначення. що перебувають у держаВНІЙ влаСНОСТІ, на яких " 
'розтаШ08аНI об'є і 

~5""00:-:0~0700~0~~~lл~~~ов=-:I~_ф~IО:..:.:н~Аlи~------------------------------~-------=-с~С""С~--~17~0~1~~-=-0r---~,;~~~·~~~а~II~-.~ .. ~,~: __ 7~~_. 

ЦільОВі фонди, утворені Верховною Радою АВТОНОМНОІ 

50110000 РеспублllG1 Крим. органами МІсцевого самоврядування та О ОО 1707.1 О О ооое' 
мІсцевими органами 8иконавчої агади І 

РАЗОМ ДОХОДІВ 151253.50 2952150 17815.201 
140000000 ОФІцІйнІ трансФеDТМ 230943 20 3777 30 O.OJ І 

~:~~~~~~~~~~~~~;д~В,:%·Т~:~)цР=I~"'~Н~і.~даlе~'р~J*='~В~Но::.:г~о~уlп~р.а~вл~IН~Н~Я~ ________________ ~ __ ~2~3~~~~;~~:~~7~~--_З::.:7:..:7~~:':::~~~~-----~~~і 

41020100 ДOTaЦJI ВИРІвнювання з держаеного бюджету МІсцевим бюджатам 5753 ОО О оо о ооі sn: .:' 
~--~~--------~------~~----~---=------_4--------~--------~------_г--------

Додаткова дотація 3 державного бюджету мІсцевим бюджетам на І 
41021200 покращення надання СОЦІальних послуг найураЗЛИВІШИМ веРСТВ8М 381 ОО І :,,,: ~. 

населення І 

FI4~·10=.:3.:..:0~00=.:О~?;Cvlб;::В.:..:е~н~цIП::....----------=------------------------_+_--..::2=.:24::..:8:.::0.:;9.~2::...0 1---__ ~3~7.:.7.:.7.:::з~Оj_' ______ n;:...:::с ~, :.. <'" ; 
Субвенцlя на утримання об'ЄКТІВ СПІЛЬНОГО користування ЧИ -1-----

41030300 лІквІдаЦІЮ негативних наСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ об'ЄКТІВ СЛІЛЬНОГО 100 оо О оо 0.00 1С;.,С' 
кори~at\НЯ ' 
Субеенцlя з держаеного бюджету МІсцевим бюджетам на виплату 

41 600 допомоги ClМ.'ЯМ3 дlть~и, малозабезпеченим сІм'я .... Інвалідам з 5197 10 

І 



':j'б9еЧЦIЯ з ;:'C~'I(aBHC'ГO бюджеry Мlсцев.,м бюджетам на надання 

! .,"льг та _тлових суБСИДІЙ насепенню на оплаry електроенергll. 

'1.1 0308')(11 ~риродного газу. поС11УГ тепло-. водопостачання І ВОДОВІдведення. 
і Ікоартирно: ~лати (утримання БУДИНКІВ І споруд та прибудинкових 
, гери "Торій) вивезення побутового СМІТТЯ та РІДКИХ нечистот 

! ::'lб~еНЦIЯ з державного бюджеry МІсцевим бюджетам на надання 
~ rl,1br З ПОС11уг зв'язку та Інших передбачених звконодавством Пlльг 
І (КОІ'" .,Ільг на одержання ЛІКІІІ, зубопротеЗУllання, оплату 
'ег.ектроенеРГIІ, природного І скрапленого газу на поБУТОІІІ 

, "lОтоеби, твердого та РІДКОГО ПІЧНОГО побутового палива, ПОС11уг 
' .. '0'\,)900IT'!~~O-. водопостачання і ВОДОВІДведення, кваРТИРНОI плати 
і - ':утримання будинкІ8 І споруд та прибудинкоеих теРИТОРІЙ). ! вивезення побутового СМІТТЯ тв РІДКИХ нечистот), на компенсаЦІЮ 

'і' 1рат частини ДОХОДІВ у зв'язку З віДМІНОЮ податку з влаСНИКІВ 
Іт~анспортних засоБІВ та ІНШИХ саМОХІДНИХ машин І ",ехаНІЗМІВ та 

І еlд~оеlдним зб,пьшенням ставок акцизного податку з пального І 
:"~ v.омnенсаЦIЮ за ПlЛЬГОВИЙ ПРОІЗД окремих катеГОРІЙ громадян 

~ СубвеНЦIЯ з державного бюджету місцевим бюджетам на надзння 

'- ~03~/JlJ')ln,nbr та ЖИТЛО8ИХ суБСИДІЙ населенню на придбання "Твердого "Та 
~ ! РІДКОГО ПІЧНОГО побутового палива І скрапленого газу 

;Су~~еНЦIЯ з держзвного бюджету "'Ісцевим бюджетам на виплату 
:,.ержавної СОЦIaЛЬНОI допомоги на ДІтей-сирІТ та ДІтей. 

, C~53C.: >ОЗ(5звлених баТЬКІВСького ~Іклування, ГРОШО80ГО забезпечення 
:~ать"а",-вихователям І прииом~им батькам за на~ання СОЦІальних 

І ПО CJ1І'Г :' ,:;итячих будинках Clмеиного типу та прииомних СІМ'ЯХ за 
І принциТJОМ "ГРОШІ ХОДЯТЬ за дитиною" 

І > '9З~200 J ~убвенцlЯ 3 державного бюдже.ту мІському бюджету МІста 
: і t>роsари на БУДІВНИЦТВО тролеиБУСНОI ЛlНIІ Бровари - КИІВ 

!L ~ :;35200: С,'бвенцlя на ПРО8едення видаТКІВ МІсцевих бюджеТІВ що 
: Івоахсвуються при визначеННІ обсягу МІжбюджетних трансфеРТІВ 

І ::убвеНЦIЯ 3 державного бюджету МІсцевим бюджетам На 
,4 'СЗ4400 I БУДіВНИЦТВО, реКОНСТРУКЦІЮ, ремонт та утримання ВУЛИЦЬ І ДОРІГ 

: ікомунально! влаСНОСТІ у населених пунктах 

jСvбвеНЦIЯ З державного бюджету МІсцевим бюджетам на 
і" 03,(500 'І зд,йснення 38XO~'~ щодо соціально-еконо""чного розвитку 

І . окремих теРИТОРIИ 

~:ЗС,=>О;-О ДОХОДІВ 

МІський ГОЛОll8 

16120 ОО ооо ооо 16120 оо 

2341 ОО о оо 0.00 23-41 оо 

2 ОО о оо ооо 200 

216340 о оо о ОО 216340 

141000 оо о оо о оо 1.1000 ОО 

104 70 о оо о оо 104 70 

о оо 3777 30 о оо 3777 ЗО 

11000 ОО ооо о оо 11000 оо 

382196.70 33298.80 17815,20 415495.60 
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ТИС грн 

Спеціалмшй фонд --
у т.ч. бюджет 

Код Назва Загальний фонд разом розвитку Разом 

1 2 3 4 5 6 
ZOOOOO Внутрішнє фінансування -152521.4 152521.4 152521.4 О 

Фінансування за рахунок зміни заЛШllків 

208000 коштів бюджетів -152521.4 152521.4 152521.4 О 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

208400 фонду) -152521.4 152521.4 152521.4 О 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -152521.4 152521.4 152521.4 О 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціалhНОГО 

602400 фонду) -152521..4 152521.4 152521.4 О 

Всього за типом боргового зобов'язання -152521.4 152571.4 152521.4 О 

1іський голова І.в.Сапожко 
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Перелі" об'єorrll, ІІІД.Т"" Н •• ,,1 будут .. ПРО"О4нтне8 
)а рахуно" "оштІ. БIOД.СТУ РОЗІНТКУ У 1011 роцІ 

Код типовоl 

ІIДОNчоі 

lUIаСНфlкаЦIІ Назва головного розпородннка 

І ВСЬ"ГО ІНдаТІ<l1 
З'Г8ІІ.ннА о6сог 

фlнансуванно І .ltпн"l~ І 
Код ТК"'Ч.СОВОЇ буд. ""Huтвa В'дСОТОК ВСОоОго І ПО~О'IІJlI іі : 
JUJасиФ.uцlї зааершенOCl1 8Hn:'lTKI8 НІ 

ІМЛ8Тkаl та БУД'"НН1ггаа 
~:;~~%~~~ ! креДИТУ"ННО HaA",etI)'UHн.I КОду Т1f",чаСОІО' на початок 

МlсцеlИХ класнф •• аUlI IIIдaYКI. та Наз .. OO'ЄICТ1B 1')lnOIlJIHO до npoeКТHO-KOIlIТOPHCHO' бюдж.,ного об'єкта H~ І 
6юд.ml кредитуаанно "lСцеlНХ бюджет •• ДО"У",ентаUlї """У майбуr:l' PO!,~ ____ 

І 2 З " , 7 
.01 Бро.аре .. "а .. іе .. ". р.да <.' 

160101 ЗеfoVlеустр.А ';) J 

В.КОИКОІІІ Бро.арс .. "оТ ",lе .. "оТ 
.03 РІДИ 0.0 0.0 ~.O 5:3.& 

010116 Органн МІсцевого са",овроду"нно КаПlтaJl.НІ 8идатки і -.~ 
BHOCJCН оргаНІ" ""невого 

180409 са"'ОIР.ДУ18I1Н' у CТIIТYТНl фонд" 
суб·ЄICТ1. ПЩIlРНЄМНIЩ.КОI 

д,ол.нOCl1 -~:-.::.-
ПОП08нею .. статутного фонду комунал.нuго І 
ПlДПРНЄМСТва БроваРС .. kОЇ м,с.кої ралн «Озлоро"чо· 
реабlЛlтаЦlАниА центр» І !5~ 4 

ПОПО8ненно статутного фонду ко"уналЬtlО''О 

ПlДПРНЄ"СТва БРО18РС.КОЇ ",с.ко; РІДН 

«ьровар"БУДlнlltС'Т» ":(1", 

130110 
Ф.нансова ПlДУрим.а спортивннх ! 
споруд капlтaJlыІІ .нлапи і 2'\"() 

Упраапіннк ОЄlШИ БРОlарє .. "оі І 

10 .. lс .. "оТ рад. ОО 0.0 ~_LЗ~~ 
070101 IДОШkІЛ .. Н. заlUlади ОСІІТИ КаntТальНl lидаткн :847 6 

ЗагалЬНООСІ.ТНI ШКOJIИ (8 Т Ч школа 

070201 
дипчнА садОК, Інтернат ПР" ШКОЛІ), 

КаntтальНl 8ндаТ8Ш І спеЦll.n1зоааНІ шкапи, JІЩСІ. ГlмнаЗll, 

КОJlепумн 64~6 

070806 ІНШІ JlIUlIдИ ОСІІТИ КаПlтальНl ІНДIІТКі4 І х: ~ 

15 
Упр • ."lнн. пр.цl Т. соціал"ного І :J8Ж"С:ТУ БрО.8рt~"от .. Іс."оТ Р.Д" 

-~--
Внески О"' аНІ8 Мlсце80ГО 

І 180409 СІМО"Р'ДУР"'" У статут'" фntlllll ПОПОВНСІІН. статутного ФОIiДУ kО .. IУВЗЛЬff{)ГО 
І 

суб'ЄІСТІ8 ПlДПРНЄИJ'НЦltкоі ПlдrlРИЄМСТва 6РОI3РС.'ОI ""С.КО' Рад" IІАІггекn І 

і ДIJlЛIоНOCl1 Joo4aтepl І l1К11tНЮ) :~Г, r: 
УпрапІни •• нтnо.о-

471~.9 0.4 30075 : 78~2.4 
40 l(о"уналlttlОГО ГОСПОРРСТ •• 

6УДI8ННЦТ80 мере. ВОДОПРОflOДУ ПО .ул І Ствротрощька, Р Лю"сембург, Чернишевс.кого. 

ISOIOI КаПlтал.НІ llUIаденн. lІапаНIНІ ТарашаНСЬКIА 8 .. Бровари 21012 08 3928 1 \50 \~ 

100102 
Ка",тмьниА реМОIП .ИТЛОВОГО ! 
фонду Мlсце"нх оргаНІ. lЛади 26147 ОО 25147 і 26 '" 7 

KanlтaJl.HHn pe~IOH" Лlф1l1 12898 12898 : ~O'! " 
Каnrтм.ннП ремонт м'.кнх ПОКрІвел. житлових 

БУДИН"'8 10249 102t 9 10:,: о 

КаПlтaJlьниА ремонт ІНУТРlшн..ооУДННКОИIІХ мерсж 

*ИТДО8ИХ БУДИНКІ8 300 О 300 О І зоо, о 

Каnrтan"ниll ремонт .НТЛО80ГО ПРОГРІма п'дтримки житлово-БУДlвеЛ.НIІХ 

І і фоиду OO'ЄДНlHЬ СПlllЛаСННk •• kоопера'ПIІ'. ТІ оо'ЄІІнань СПl8ІЛаСНИkl8 

100106 6аraroкuртирннх БУДННКI. багатокuртирних БУДНН"18 на 2011-2012 рокн І 1166 

Внес"н оргаНIІ "'ІСЦСВОГО 

І 
І 

caмoapOДYUIII" У cтвтyrн' фоНДИ 

і 
492: : 

суб'Є1СТ11 ПIДnРИЄМИИЦЬ"ОЇ 

180409 Д''''''НОСТІ 

ПОП08ненн. статутиого ФОНДУ "Слухба замовннка" J 2441 : 9 

ПОПОlненн. cтвтyrнoгo ФОНДУ КП І '2]3~ О 
"Бро .. рнтемоводоенерпо" 

ПОПО8ненн. статутного фонду спеЦllЛlJOваного 

І "owунальноro ПIДПрнє"cтu "Броварська ритуальна 100 О 
слухба" 

Відділ ".пlтaл .. иого будllницт.а 
І 

47 Бро •• рс .. "оТ мlс .. "от ради 96692,4 38.6 59348.9 І 1 (,0077.2 
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до рішеННIІ міСІокоі ради 

від 26.07.2012 ХІ 

П~елік деQЖавних та регіональних програм по місту Бровари на 2012 І'ік 
назва головного розпорядника 

коштів 

Виконком міської ради 

Інші видатки 

Загальний фонд 

наі!менування програми 

Програма відзначення державних та 

професійних свят, ювілеRних дат, 

заохочення за заслуги перед громадою 

м Бровари 

Програма за9езпечення Броварської 

організації ветеранів війни І праЦІ та 

Збройних сил 

Програма діJIЛЬНОсті Броварської 

Фінансова підтримка громадських міськраі!ОННОї організації ВГО інвалідів 

сума 

1815.132 

27.132 

50 

Спеціальний фонд разом 

найменування програми сума 

999 2814.1 

27132 

50 

організацій інвалідів і ветеранів t-"_С_О_ю_з_ч_О...J)рL..lн_об'-'-ил_ь_у_к-'--рlаї;...н;...и_" _____ ~f_---20'---_+-_____________ --11--_____ + __ --=2..::.0 __ 

Телебачення і радіомовлення 

Періодичні видання (газетИ та 

журналИ) 

Програми і заходи цеНтрІВ 

соці<L'ыlх служб ДЛЯ СІМ'Ї, дітей 

та МОЛОІ(і 

Програма забезпечення діяльності 

Броварського відділення СПІЛКИ ветеранів 

війни в Афганістані на 2011·2014 роки 
Програма діJIЛьності та фінансової 

підтримки Броварської редакції 

м іс~аАонНогорадіомовлення 

Програма діJIЛьності, фінаНСОВОI підтримки 

та інформування громадськості щодо 

ДІЯЛЬНОсті органів місцевого 

самоврядування через Комунальне 

ПІДПРИЄМСТВ0 Броварської MicLKoi ради 

"Те.лестудія"Наше місто" 

Програма діяльності та фінаНСОВОI 

підтримки редакції газети "БроваРСhка 

20 20 

228 228 

800 800 

панора_м'-а_" ________ ._. ______ 5_5~ ___ _+---------------_+_-------f----.--:5:...:5:...:0~-

Міська комплексна ПРОГРЗМ<llаrюбігання 

ДИТЯ'lій бездоглядності, підтримки "ІМ<:Й 1 

~~...::!:Іа.~~!ч Дlтям'::'_на .3..02 O,2~ 1 z..~J:'.JI 
!1PO\'!J8Mi\ l1ідтрнмки Т<І РО.'/І!! І ку МОЛО}іl 

117 117 ---- -.----- ----.--.--.--. - -- -_._-.-- f--.-.-.---+--.---------

3 
т--·- :-.--~----.---.---

І .>смлеУСТР"1 

:~·!<?l2..0!!~_ ~()~~piB"_~I~.2~.I_I·~~ І ~P:>"I{ __ 
ПРОІТ'JМ<t r.ilK()PIIC7111I1A 111 'JX()rf)!lH 

3СЩ'.'IІ. І! 'І'с ! І ';:'LJ!\~';II на :'>О(;()·?(І 15 

-- ._-------.-



"і!" :", il'C-.I~<~;;;;~~:'С;''''~;_.:' .~~- і ;;~;;; ~~;;_::;;~;~;,:, :;' ~;::', ,";~ І 
І 

()l(lаЛl,:J1 прогр.1Мl1 ; ~a:(t ·lI: . " "", . . _. І 
~ .о. • • _ :'іТЬМИ На:;уl,.'1"Ч ,,:T:t~i 11:: /.JIO 20', 1<)";1, І 

: ;_~ С;~:~'іНХGргаН1ВУСП?'Ш'1Х_. _________ . __ . __ ----1---~~--- . _____ . -1' ~e~:,oгpaMi ----'--.----------- ------ --.. J:t _____ .-' .. _. ___ 
Заходи по реалізації регіОНaJ'ЬНИХ Міська прогр,>ма nіДflОЧИНКУ 1 а 
програм відпочинку та оздоровлення дітей на період 2008-20 12 

І ... __ ..... _ .. ____ ,_ ... - .. --1 ... ____ . 

"'-,- .-. -

~] 108 -- оздоровлення дітей 

Соціальні програми і заходи 

державних органів у справах 

молоді 

років 
200~ ____ + _______________________ ~ ________ _ 200 

тоз 

13 

:0102 

0201 

15 

10412 -

11205 

Міська програма підтримки та розвитку 

"Молодь Броварів" на 2011-2015 роки 

Відділ з фізичноr кульryрн та 

спорту 

Проведення навчально

тренувальних зборів і змагань 

ПроведеННІ навчально

тренувальних зборів і змагань (які 

ПРОВОдяТься громадськими 

організаціями Фізкуль1УРНО

спортивної спрямованості) 

Управління праці та соцзахиcry 

населення 

Інші видатки на охорону здоров'я 

Інші видатки на соціальний захист 

населеННІ 

Виплати грошової компенсації 

фізичним особам, які надають 

соцімьні послуги громадянам 

похилого віку, інвмідам, дітям

інвалідам, хворим, які не здa-mі до 

самообслуговування і потребую", 

сторонньої допомоги 

ПРОІ1'ама розвнтку фізичної культури і 

спорту в м.Бровари нп 2012-2016 роки 
Програма розвнтку масового спорту за 

місцем проживаllНJI та у місцях масового 

відпочинку населеН",1 в м.Бровари на 2011-
2015 J>P. 

Програма розвитку чоловічого гандболу в 

м.Бровари на 2012-2016 роки 

53 53 

925 925.0 

250 250 

20 20 

655 655 

2401.3 2401.3 

25 25 

400 400 



-
--- -

Ilиl'" ", щu "~iIЮ'Il>CJI населенню 
.. г - ._. 

(крім ветеранів ВВВ і праці, 

військоі служби, органів 

внугрішніх справ та ГPOMaдJlH, І!кі 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) на 

оплату житлово-комунальних 

1207 послуг і rJP.иродноro газу 800 800 
--'-

Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим катеroріl!М 

1102 ГPOMaдJlH 450 450 

і4О4 Інші видатки 287 287 -
ВСl.ого по програмі 2401.3 О 2401.3 

20 Служба у справах дітей. 200 ; О 200.0 

Міська комплексна програма запобіганНJI 

Інші програми соціального ДИТJIчі!! бездоглядності, підтримки сімей з 

)802 захисту неповнолітніх дітьми "Назустріч дiТJIM" на 2010-2017 роки 200 200 
24 Відділ КУЛЬТУРІ[ 200 О 200.0 

Філармонії,музичні колеКТIІВИ і 

ансамблі та інші мистецькі Програма проведення кульryрно-

1103 заклади та заходи мистецьких заходів м. Бровари 200 200 
Управління житлово-

40 комунального господарства 13100.0 7653.90 20753.9 
1203 Благоустрій міста 130692 13069.2 --

Капітальний ремонт житлового 

1102 'фонду місцевих органів влади 2614.7 2614.7 

ЇЇОІ Капітальні вкладеННІ! 150 150 -
Видатки на проведеННJI робіт 

ПОВ'I!3аНИХ із будівництвом, 

реконтрукцією, ремонтом та 
Міська програма утримаННІ! та розвитку 1703 угриманням автомобільних доріг 1714.1 17141 

оБЄКТІВ житлово-комунального 
Цільові фонди, ),-вореllі органами 

господарства 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами вн/(онав'IОЇ 

90() влади 1763.4 1763.4 
. ---- ----------___ о _ . ---

'·1(:1 Il!!:.'~B~1!:.~!~ _________ :'() 8 зо R 
--- - --_о' 

_. --- -- --00------ ________ ---·-----I----.-~ i--:-;;-;-.~. __ -
/::ChOIO пІ) IIP("IJ3 ·.Іі ! ~] or І l __ . __ . __ . ____ . __ 
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!: ::>JJTL:' '~1 1))":(', 

I':.~ ~~.~:_'~:-~_~.' 

!:! 'JI ,''''\1 ~ : ,:J.'~; ·'1 ; ,,<, J С' ,. ,. 

_ .. _~ .. _ . __ ~ . ~~;~i:i;;"':;~~i:~:'~:~' ._ 
Ilр"грама по БУ):!I<НІ~ЦТ~У га 

,А,.:цеВIІМИ органами 8И1:0навч()ї реконструкціі об'сктіR соціШ;J,НОГО 

І І с, ,~ 
-----

" " 

І '· , 
І .... ' 

~-- ____ ~I~_'_,IJ' ____ ~ ________ ' ______ -4~ ________________ , _____ , ________ -r _________ . __ +I~1р~lи_з_н_ач_е_I_I/_lя _____ . ____________ -; ____ ~1~7~3~,2 ____ ~ ____ 17_~_2 ____ 
. Відділ :;:аnПального 

будівннцтва Броварської 

__ -4 ___ 4_7 __ +~_I_jс_ь_к_оr_р~а~Д~И ________________ 4-______________________________ ~ ______ ~0 ______ ~---------------------------4----~8~06~0~.~9 ___ ~.-8-0-60_,9 ___ 

101 

ІЮО -
-

Програма по будівництву та 

Кап~ьнівкладеН~НЯ~ ______ . __ 4-______________________________ ~~ __________ ~р~е~к~он~СТР~LУ~КЦ=I~ї~ін~ж~е~н~еLР~IІ~их~м~еLре=ж~ __ ~ _____ I~I~З~,7~ __ ~ ____ ~I~I.:J~,~7 

Кas.rтальні вкладен"" 

:~"л~ьні вкладеННJI 

Ui..lbOBi фоl(ДJt, yrвopcHi органами 
Іоеісцевого camobp-.а;уванНJI і 

wїсцеаими органами виконавчої 

а..UдИ 

Всього по програмі 

Калiтam.ні ВКJJaдеюц 

Програма по буДІВНИЦТВУ та 

реконструкції об'єктів соціального 

П..QизначеННJI 

DудіВIІИЦl во та РСКОlfструкці" 

магістральних вулиць 

загальноміського призначення 

Міська програма по будівництву та 

реконструкції загальноосвітніх та 

дошкільних закладів 

Міської програми по будіВНIIL(ГВУ ІУ 

1080.5 І ОИ 5 
4785.0 4785 

337 337 
4818.7 411]8:/ 

48 

_IO_I-+ ______ ~К~asl~Пaлwп--~·-В-~~~е-и~КІ~--------~--------------------------------г_----______ -+ж~нт~л~0~в~о~го~~~~~о~ну~м~Б~р~о~в~а~ри~ ______ ~--~2~00~0~ __ _+ __ --~2000 
YopaaJIЇНН1I містоБУ.ІІУ82НIUII та 

404 

76 

344 -

.р~К'tYPи Броварської 

.. icwcoJ Pa.!UI 

~ансо.~уnp.вл~ 

Брова~~Т міськоТ ради 

Су6веиuіа з Nісцсвого бюджe-ry 

дер.авному бюджe-ry на 

lІи .. онаинJi програм соціально

економічного та культурного 

IрозвНТ1С)' penOHill 

Програма розробки МІстобудівної 

документації в м.Бровари 

Програма про ФінансуваНJЦ Ueнтpy 

обс.JI)'ГОВУванКl платників /lодаткіll М. 

Бро~и Київської області на 2012 РІК 
j 
І 

500 500 

500 500 

so 200 25С 

50 200 ~50 

19521.4 16913.8 36435.2J 
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