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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАcrІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про бюджет міста на 2006 рік. l 

Керуючись Бюджетним Кодексом України, Законом України "Про 
Державний бюджет України на 2006 рік", П.23 ст.26 Закону України "Про 
місцеве самовридування в Україні", враховуючи рекомендації комісії з 
питань соціanьно-економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирimиnа: 

I.Установити зaгanьний обсJIГ доходів бюджету міста на 2006 рік 
в сумі 74301,3 тис. грн. (додаток 1), у тому числі: 

1.1. доходи зaгanьного фонду бюджету міста у сумі 64008,8 тис.грн.; 
з них обсяги міжбюджетних трансфертів., відповідно до cтaтreA 49-51 Закону 
Украіни "Про Державний бюджет України на 2006 рік": 

1.1.1. субвенції з державного бюджету у сумі 14203,5 тис. грн.; 
1.1.2. субвенції на виконaннJI масних повноважень з 

Броварського районного бюджету, відповідно до укладеної УГОди, у сумі 

40,0 тис. грН.; 
1.2. доходи спеціапьного фонду бюджету - 10292,5 тис. грн., з 

них : 
1.2.1. бюджет розвитку 5830,0 тис. грН. 

2. Затвердити видатки бюджету міста на 2006 рік в сумі 74301,3 тис. 
грн. (додаток 2 за фушщіонапьною структурою, додаток 3 по головним 
розпорJlДВИК8.М коштів), в тому числі: 

2.1. видатки зaraльного фонду бюджету міста у сумі 64008,8 тис. 
грн., у тому числі: . 

2.1.1. субвевцїJI раАоввому бюджету на виконання масних 
повноважень, згідно укладеної угоди, на пЩrpимк:у редакції газети ''Нове 
ЖИТfя" у сумі 20,0 тис. грн. 

2.2. видатки спеціапьного фонду бюджету міста у сумі 10292,5 
тис. грн., з них: бюджет розвитку - 5830 тис. грн. (додаток 4). 

3. Установити p~p оборотної касової roтiвки бюджету міста у сумі 
300,0 тис.грн. 
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• 4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (згідно додатку 5 
дорuпенки) ; 

4.1.субвенц~ з державного бюджету - 14230,0 тис. грн.; 
4.2.субв:нцUl районному бlОДЖету на виконання власних 

повно~ажень~ ЗГІДНО укпаденої УГОдИ, на підтримку редакції газети "Нове 
ЖИТl'JI у СУМІ 20,0 тис. rpH. 

. s. Затвердити розмір резервного фонду бюджету міста на 2006 рік у 
СУМІ 208,0 тис. rpH. 

6. Затвердити такий перелік захищених статеА видатків загального 
фонду бюджету міста на 2005 рік за їх економіЧНОIО структурою відповідно 
до ст.32 Закову Украіни "Про Державний бюджет України на 2006 рік" : 

6.1. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110); 
6.2. нарахуванни на заробіnIY плату (код 1120); 
6.3. придбaннJI медикаментів та перев'язувanьних матеріалів (код 

1132); 
6.4. забезпеченни продуктами харчуванни (код 1133); 
6.5. транферти місцевим бюджетам (код 1320); 
6.6. трансферти населенню (код 1340). 

7.Затвердити перелік об'єктів (згідно з додатком 4 до цього рішення), 
фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку. 

8. У місячиий термін піCJlJ( затвердження бюджету міста забезпечити 
CКJJaдaвRЯ та затверджеВllJ( кошторисів доходів і ВИдатків бюджетних 
уставов, планів використання бюджетних коштів одержувачів кошrів 
бюджету міста і подати їх до фінансового управ.лїВllJ( Броварської міської 
ради та Броварського вдк. 

9. У становити, що головні розпорядники коштів забезпечують в 
повному обсязі потребу в асигнуваннях на здійснення розрахунків за 
спожиті електроенергію, теплопостачання, водопостачання і водовїдведенни 
та природний газ та погашеВllJ( заборгованості за спожиті енергоносії станом 
на 01.01.2006 року , виходячи з обсягів фінансуванни, передбачених в 
дoд1':rкy 3 до цього рішеННJI. 

10. Головні розпорJIДIIИICИ бlОДЖетних коштів .мають право брати 
зобов'JlЗ8НИJI на здійсненки видатків за рахунок коШТ1В бюджету міста, 
враховуючи необхідність вихонання бюджетних зобов'взань минулих 
років,тільки В межах відповідних бюджетних призначень затверджених на 

2006 рік. • 
Зобов'язанки, взяті голоВНИМИ розпорядниками бюджетних кошТІВ без 

відповідних бюдхсетних асигнувань, не вважаються бюджетними 
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зобов'JlЗ8llИJlМИ і не пiдn.вгають оматі за рахунок БJОДЖетних коштів. ВЗJIТI'JI 
таких зобов 'JlЗань є бюджетним правопорywенНJlМ. 

• Поточні видатки, ПОВ'Jlзані з утриманн.им бюджетних установ, можугь 
ЗДIЙСНlOватиСJl розпор.идниками бюджerних коштів у разі, коли відсутии 
заборгованість із заробітної плати. 

11. Тимчасові касові розриви місцевих бюджетів, пов' .изаних із 
забезпечеННJJМ видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та 
HapaxyвaвнJJ на заробітну плату, придбанНJI продуктів харчуванн.и та 
медикаментів, оплату комунальних поcnyr та енергоносіїв, в обов'.изковому 
пор.вдку покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами. 

Дозволити виконавчому комітету Броварської міської ради в 
отриманні короткотермінових та середньострокових безвідсоткових позичок 
в Управліниі Державного казначеАства в КиЇВській області ДJUI покрип.и 
тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконвнНJI загального 
фонду бюджету міста. 

12.вставовити, що JJКЩО обсJIГИ власних надходжень бюджетних 
уставов перевищують відповідні витрати, встановлені додатками 2,3 цього 

. рішеНВJI, розпор.вдн:иІ< бюджетвих коштів передбачає сnpимуввнНJI таких сум 
у першу чергу ва поramеВНJI заборгованості з оплати праці, нарахувань на 
заробітну плату, комунальних поcnyr та енергоносіїв. 

у разі, JlКЩО відсутии така заборгованість, розпорJIДНИК бюджетних 

коштів cnр.и:мовує: 
so відсотків коштів на заходи, JIКЇ здійсвюЮfЬСИ за рахунок 

відповідних надходжень; 
so відсотків коштів на заходи, JIКЇ необхідні ДJUI виконанп основних 

функцій, вne ве забезпечені коштами загапьвого фонду бюджету за 
відповідною бюдж:erиою програмою (функцією). 

При цьому розпорядник бюджетних кошrів здійсвює коригувакв.и 
оБCJIIiв В3JIТИX бюджетних зо60в'JlЗaDЬ по зaranьвому фонду бюджету ДJIJI 
проведеВШІ видатків по цих зобов'JlЗ8ВВJIX із спеціального фонду бюджету. 

lЗ.Дозволити фінансовому упрaвniнвю Броварської міської ради 
DpoТJIГOM бюджerиого періоду у виmrr.ко~их випадках ~a обrp~вавим 
ПОД8ВНJJМ головного розпоряднmca коШТІВ б~~ету МІста ЗДІйснювати 
перерозподіл видатків за економічною КJJасифuaщlЄЮ в межах з~ноro 
обсигу його бюджетних призначень по загапьвому фонду бюджету М1ста. 

При цьому забороВJIЄТЬСИ: . 
.. безпідставно збільшувати БЮДЖ~1 пр~ачеВИ.І по зaranьному та 

спеціanьному фонду ва оплату ~aцi працtJппmв бюджетних уставов за 
рахунок змевшеВНJI ~ видa1'JC1В; 
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збшьшувати капітальні видатки за рахунок зменшення 
бlоджетних призначень на поточні видатки. 

14. Надати право виконавчому комітету здійснювати розподіл коштів: 
- на наданИJI матеріальної допомоги громадянам міста; 
- резервного фонду БJОДЖету міста. 

15. Фінансування програм соціально-економічного розвитку 
здійснювати в межах бlОДЖетних призначень на 2006 рік. 

1 б. для забезпечення реалізації заходів проекту "Підвищення 
ефективності використання комунальної власності за рахунок впровадження 
новітньоі системи управління комунальними підприємствами міста" 
призначити: 

- керівником проекту - першого заступника міського голови 
О.А.Киmицю; 

- розпорядником коштів - управління комунальної власності. 

17. Броварській об'єднанНі державній податковій інспекції 
забезпечити повноту та своєчасність надходжень платежів до бюджету міста. 

18. Контрольно-ревізійному відділу по м. Бровари та Броварському 
району забезпечити контроль за ефективним та цільовим використанням 

бюджетних кошriв. 

19. Додатки 1,2,3,4,5 цього рішеВНJI є його невід'ємною частиною. 

Міс 

м.Бровари 

« Jt.§ » tflld
Н!! ,,"01, - -и 

1 січня 2006 року. 

В.О.Антонепо 

2005 року 

.. 

.. 



Подання:: ВИКОІІУІОЧВ оБОВ'JlЗJ?f 
НВЧaJIЬНИКВ фіНВJ1СОВОГО УЛР8ВЛІННJI .. 
заступник 118'IOJIЬІIИКВ-

наЧaJIЬНИК БJоджетllОro відділу 
Бровврсыоіi міСЬІсоі ради 
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- roлова комісії з ЛИТВ.JЬ соціально
економічного тв. культурного розвитку, 
бюджету,фіJJвtlСID та ціІІ 

. '. 

В.І.БєnіК 
--------~-------

-, . 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА 3АІІИСКА ДО БЮДЖЕТУ М.БРОВАРИ НА 2006 РІК 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ 

На 2006 рік проmозний обсп доходів до загального фонду бюджету міста 
Бровари становить 49765,3 тис.грн., крім того трансферти по загальному фонду 
СКЛВД8l0ТЬ 14243,5 тис.грн. Всього загальний фонд по м.Бровари складе 64008,8 
тис.грн. 

ЗбїЛЬшеВВJI ДОХОДНОЇ частини бюджету міста в розрізі податків планується в 
основному за рахунок збільшення надходжень від податку з доходів фізичних , 
осіб, ДJIJI розрахунку JlКoгo враховуємо підвищення мінімальної заробітної плати 
з 1.01.06 р. до 350,0 грн. та поетапного збільшення її до 400,0 грн. згідно з 
проектом Закону Украіни "Про Державний бюджет України на 2006 рік", а також 
враховYlОЧИ динаміку щорічного росту податку. 

В 2006 році надходжеВНJI по податку з доходів громадян плануються в сумі 
35170,0 тис.грн., що на 9239,9 тис.грн. більше ніж очікувані надходження 2005 
року. 

ЗростaввJI надходжень по єдиному податку становить: 

2004 р. до 2003 р. - 124,9 %. При плані Надходження по єдиному податку у 
2004 році - 4250,0 тис.грн. фактично одержано - 4293,2 тис.грн., що складає 
101,0 %. У 2005 році по цьому податку планується одержати - 5500,0 тис.грн., 
що на 1206,8 тис.грн. більше ніж у 2004 році, тобто ріст показника складе 28,1 %, 
а у 2006 році ШІануєrься одержати 5400,0 тис.грн., що на 100,0 тис.грн. менше 
ніж очікуєrься у 2005 році. ЗмевmеВВJI пояснюється ТИМ, щО в І кварталі 2005 
року до бюджету м.Бровари надходили 100% кошrи по цьому податку. 

По торговому патенту в 2006 році планується одержати 2600,0 тис.грн., що 
на 18,7% або на 410,0 тис.грн. більше ніж очікувані надходжеВВJI 2005 року. В ' 
2004 р. ріст по даному податку склав 62,4% до 2003 р. Очікувані надходження 
2005 року до факту 2004р. -ріст становить 49,1% або 720,8 тис.грн. Збільшення 
надходжень в 2005 році пояснюється ТИМ, щО згідно Закону Украіни "Про 
Державний бюджет Украі:ви на 2005 рік" була збільшена вартість торгового 
патенту на здійснeввJI ДЇJШЬності з обміну готівкових вamoтвиx цінностей , 
наданна послуг у сфері грапьвого бізнесу. 

По доходах, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів, 
планується у 2006 році одержати 6259,3тис.грн. Одним із основних показників 
цього КОІІІИКа є податок на земшо. По ньому ІШанується одержати 4950,0 
тис.грн., що на 550,0 тис.грн. більше ніж очікувані надходжеlПlJl 2005 року. 

В 2006 році ШІануєrься отримати надходжень до б.ЮДЖ~ розви:к>' 5830,0 
тис.грн., що на 12155,5 тис.грн. меньше в пор1В~ ~ очucyвавими 
нв.цходжеВВJIМИ за 2005 рік. Так за даними земельного вщдшу ШІанується 
продати в 2006 році землі на суму тільки 4500,0 тис.грн., а очікуване виконання 
за 2005 рік складає 15820,5 тис.грн. Також плавуєrься змевmеВНJI надходжень по 
відчужеввю майна, в 2005 році очікуванні надходжeВВJI 2367,0 тис.грн., а ІШан 
ва 2006 рік - 1330,0 тис.грн. ' 



ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 

Видатки бюджету міста обраховані ВИХОдАи з діючої на 01.01.2006 р. 
мережі, приЙIUIТИХ рішень ради про ПРИЙИJ1Тrя у комунальну власність 
деяких об'ЄJCtiв соціально-культурної сфери, чинного законодавства та 
HUВHOcтi доходних джерел. 

Не ВICJПOчеИНJI та скороченНJI окремих витрат до проекту бюджету 
визвано обмеженістю фінансових ресурсів. 

Видатки на 2006 рік визначені в сумі 74301,3 тис. грн., в тому числі 
загальний фонд - 64008,8 тис. грн., спеціальний фонд - 10292,5 тис. грн. 

В сумі видатків т.рансфgrrи з державного бlOllЖeIY cтaнoВJIJIТЬ 14230,0 тис. 
грн., в тому числі зaraльного фонду 14203,5 тис.грн.: 

субвенціи з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
піпьг та житлових субсидій насепенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної ПnЕПИ, вивезеВНJI побyroвого смітrя та рідких нечистот -
8209,7тис. грн., 
субвевці.и з державного бюджету місцевим бюджетам на HaдaRНJI 
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побyroвого палива і скрапленого газу - І t 7 тис. грн.; 
субвевці.в: з державного бюджету місцевим бюджетам на HaдaRНJI 
пільг з послуг зв'JJЗКY та інших, передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержaвВJI ліків, зубопротезуванНJI, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого і рідкого 
пічного побyrового палива, послуг тепло .. , водопостачaнНJI і 
водовїДВедеввя, квартирної плати, вивезеВВJI побyrового смітrя та 
рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій ГРОМВДШ - 1130,0 тис. грн.; 
субвевці.в: на випnату допомоги ciм'JIМ з дітьми, малозабезпеченим 
сім'щ інвалідам з дитинства та дітям .. інвалідам - 4420,1 тис. грн.; 
субвевці.и на yrpимaIIIUI дітеЙ .. сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського пік.пув1UlИJI, в ДИDlЧИХ будинках сімейного типу та 
прийомв:их сім'п - 92,0 тис.грн.;. . 
субвевці.в: на фівавсув8ИWI У ~006 РОЦІ Програм- пер~моЖЦІВ 
Всеукраїнського конкурсу проектш та програм розвитку МІсцевого 

самовряду8аввя2005 року - 350,0 ~C.ГPH.; • 
за рахунок спеціального фоНду в ~yмa 26,5 тис.грн, в. тому ЧИCJU: • 

субвевці.в: на здійснеИИJI захоДІВ з ВИКО8ВВВJI спшьиого З СВІТОВИМ 
банком ПРОеІС.ТОм ("ВдосконалеВВJI системи соціальної допомоги") -

26,5 тис.грн. • 
. В видатках зведеного бюджету ~cтa на 2~06 рІК передбачаютьси KO~ на 

реалізацію місцевих програм СОЦІального І культурного розвитку Мlста, 



coцiВnЬHoro захисту HaCeneННJJ, соціально-економічного розвитку і інших 
проrpам • 

ВИД~ .зaranьного фонду зведеного бюджету міста на 2006 рік .. 
визначеН1 в СУМ1 64008,8 тис. грн. і характерИЗУЮТЬСJl такими показниками: 

Бlоджетна Питома вага в 
РозділКФК 2006 рік загальному 

(тис. грн.) оБСJlзі 
видатків % 

1 3 4 
Органи місцевого самоврадувании 4451,1 6,9 
Освіта 31024,4 48,5 
Ismi видатки на охорону здоров'я 90 О, І 
Соцівльвий захист та соціапьве забезпetlення 16409,4 25,6 
Житлово-комунальне господарство 4385,3 6,9 
Купьтура 2060,6 3,2 
Засоби мас0ВОТ інформації 381,7 0,6 
ФЇЗlf1Ulа культура і спорт 1716,2 2,7 
Су.бвевцЬІ з місцевого бюджcny державному 87,0 0,1 
бюджету ва викоВ1lJl програм соціальво-. 

,.r"'PHOГO роз 'регіонів еконоМ1ЧОВГО та І" 

СубвевцiJI ва УТРИМВВВJI об'єктів спіпьного 20,0 0,1 
КОрИC'lj""'АDVСІ' 

Iиmi видатки 483,9 0,8 
Резерввий фонд 208,0 0,3 
Кошти, що передаІО'!'ЬСЯ до державного бюджету 2б91~2 4,2 
Всього 64008,8 100 

ВИДАТКИ НА 'УТРИМАННЯ ОРГАНІВ УПРAВJllнНЯ 
На утрима.вия органів управпіJDUI на 2006 рік передбачається 4451,1 

тис.rpн. 
Структура оргаиів упра:в.піввя сКJJ8Д8.Є'1'ЬСЯ з 12 відділів та управлінь • 
ЗбіпьmеВВJI видатків на фіиавсув8ВВJI органів місцевого самоврядувавв.в: в 

порiвНJпmi з цифрою, доведеною Мінфіном, відбулося за рахунок масного 
КОIlIlПCa доходів: плати за землю, податку на прибyroк підприємств, що належать 
до хомуиапьвоі власності, місцевих податків та зборів. ' 

ВИДАТКИ НА ОСВІТУ 

на утрим8ВВJI уставов і ЗаІО1адів освіти в ~джеті міста передбачається 
ЗІ024,4 тис. грн., у тому .чиCJIЇ фонд опna~ ПРаЦІ 26212,5 тис.грн.; витрати на 



оплату за енергоносії 2072,7 тис. грн., харчуванlUl дітей в ДИТJlЧИХ дошкільних 
ЗВКJIВДВХ та учнів в загальноосвітніх школах передбачаЄТЬСJl 2285,1 тис. грн. 

За рахунок цих коштів буде утримуватися 8 звгальноосвітних шкіл 
гімназїJI їм. С.І.Олїйника, навчanьно-виховний комплекс 1 5 ДИТJlЧ~ .. ' 
доШКШЬНИХ закладІВ, 1 вечірlUl школа, 5 закладів позашкільної роботи з 
дітьми t метоДИЧНИЙ кабінет, ЦG, господарська група, ДИТJlЧИЙ будинок. 

ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАВЕЗПЕЧЕния. 

До вказаних видатків вкточені витрати на виплату допомоги сіМ·JlМ з 
дітьми, діТJlМ- інвалідам та інвanідам з дитинства, yrpиманНJI територіального 
центру по обслуговуванню пенсіонерів та самотніх непрацюючих ГPOMaд.RH, 
фівансувaннJI молодіжних програм, оздоровnеНIUI дітей вniткy, підтримку ради 
ветеранів ВВВ, на пільги ветеранам ВВВ та додаткові виплати населенню на 
ПО1СрИ1ТJl впрат по оплаті житлово-комунальних послуг та інші видатки. 

Такі видатки передбачені в сумі 16409,4 тис. грн., або 25,6 відсотка від 
загального обсягу видатків. 

Видатки по вадавию пільг ветеранам ВВВ , додаткових виплат населенню 
ва покрипя впрат по оплаті житлово-комунальних послуг, виплату допомоги 
СЇЖЯМ з дітьми, малозабезпеченим: сім'ям, дітям- інвалідам та інвалідам з 
дитивства, пільги,' ПОстр8ЖД8JIИМ від Чорнобильської катастрофи будуть 
проводитись за рахунок субвенції з державного бюджету. 

МОЛОДІЖШ DPОГРАМИ 

Видатки ва здїйсне!pIJI молодЬквих проrpaм визначені в загапьній сумі 
329,5 тис.грн.За рахунок цих коштів буде утримуватися центр соціальної 
служби ДJIJI сім'ї, дітей та молоді, 6 підпіткових к:nyбів. 

COЦIAJlЬВE ЗАБЕЗПЕЧЕВНЯ 

Витрати ва утрИМaRIIJI територianь~О~ центру ~начен! в сумі 709,9 -
тис. грН. Територіальвиі центр має 'Ри ВJДДШеRВJI : :OЦI8JIЬНOI .. допомоги на 
дому, організаціі BIД81UlJl ГРОШОВО1 та нажуральНОІ aдpe~HOI допомо~ 

мanозабезпечеиим непрацездатним ГРОМ8ДИВам, СОЦlально-поБУТОВО1 
реаб"шітації денвого перебував:ня на групу не Me~e ЗО чonо~ік. . 

По КФК 090412 "Iиmi ВИдатки на сопзахист' передбачеНІ видатки у СУМІ 
248,9 тис. Ірн., з вих : 
відділу освіти - 5 тис.грн. 
відділу У справах сім'ї та молоді- 70,9 тис. грн.; • 
міськвиконкому на ПОХОВaRВJI гром8ДІВ - 20,0 тис. грн., 
УІІРaвniвв:ю праці та соціального захисту нacenеИRJI- lSЗ,О тис. грн. 

, 



житлово-коМYВAJlЬВЕ ГОСПОДАРСТВ0 

Витрати на ЖИТnОво-комунanьне господарство визначені в загanьніЯ 
сумі 4385,3 тис.грн., у тому числі: 
на капітальнd ремонт житnового фонду - 185,0 тис. грн. 
на бnагоустрій міста - 4200,3 тис. грн. 

КУЛЬТУРА 

3агальна сума видатків ЗВГ8JIЬного фонду бюджету міста на 

• 

фінансув8ВНJI установ культури передбачена в сумі 2060,6 тис. грн. 
В clCJlaдi цих видатків передбачаються кошти на утримання. 

краєзнавчого музею, шкапи естетичного виховання дітеЯ та музичної 

шкоnи, міського клубу ,міського культурного центру "ПрометеЯ", 
централізованої бухгалтерії. 

ЗАСОБИ МАсовоllВФОРМАЦІЇ 

на утрим8ВНJI засобів масової інформації передбачено 381,7 тис. грн. 
3а рахунок цих коштів буде утримуватись студія ефірно-кабenьного 
тenебачеllВJl "HВDIe місто", надава дотація радіомовnевшо м. Бровари. 

ФІ~ИЧНА КYJThТYPA І СПОРТ 

Видатки на yrpим81ШJl уставов фізичноі xynьтури і спорту та на 
здійснeIIВJI спортивних зма.гаиь визначені в зaranьuiй сумі 1716,2 тис. грн. 
3а рахунок цих коштів буде утримуватися 2 дитячо-юнацькі спортивні 
шкоnи, спорткомплекс "Світnотех.віка", пnaвanьний басейн "Купава" , 
передбачаєтьCJI фівансова підтримка гандбольного клубу "Автомобiniст" на ' 
проведeIIВJI спортивних міроприємств . 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 
В спеціanьному фонді бюдzety міста на 2006 рік за рахунок кошrів 

бюджету розвитку зaпnaвоваві видатки на загальну суму 5830,0 тис. грН. 

РІ3Н1 вИПJIAТИ 
па КФК 250404 «Різні виппати» передбачені кошrи в сумі 483,9 тис. грн. 



СУВВЕВЦІЯ ВА УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ сmльного 
КОРИСТУВАІПІЯ 

По КФК 250323 "Субвенція на yrpиманни об'єктів спільного 
корИСТУВанн.а" передбачені кошти в сумі 20,0 тис.грн., 3 НИХ: 

- на фінансову підтримку газети "Нове ЖИТfа" - 20,0 тис.грн.; 

В.о.начam..ника 

фінансового управпінна Т.О.Сторожук 



-
Додаток 1 
до рішеНlU1 міської PIlДl! 
від Q. 4. 1')5 Хв 17'J/l-#"~ 

І 

• ДОХОДІІ бюджету 1\ •• ІІровари ІІа 2006 рік 

- Наіімеll)'ваПllR доходів 
тис.~н. 

од 3аrапы�піі СпеціlUlЬRllіі фО.1Д Рll3011 
зПдllО Ь бlОДJКетною фО11Д Р1І301. ут.ч. 

к.паСllфікацією 
бlOДЖет 

РnВІІТІСУ - 2 3 І 4 5 6=(rp.3+rp.4) 
ііоо ПодатковінQДХОдженнв 49504,3 1237 50741,3 -

ПодаТJCJI на доходп, ПОдaтICU па прп6уток, 

0000 подаТJCJI на збiJJьmеннв ринковоі вартоеті 35270 35270 
0100 податок з доходів фізичних осіб 35170 35170 
0200 Податок на прибуток підПРИЄМСТВ 100 100 

Податок на прибуток підприємств і 

орraвiзaцiit, що належать до комунальної 

0202 ВJJacнocтi 100 100 
0000 ПОД8ТJCJI на власнІсть 1210 1210 

Податок з масників транспортних засобів та 

0200 інших самохідних машин і механізмів 1210 1210 
360PII за cnецlanьне ВИlCонаннв 

.0 природних ркурсів 4950 4Q50 
0500 ІІпата за земmo 4950 4950 

10000 Ввутрішні податки на товари та поcлyrи 2683,9 27 2710,9 

~1 Податок на промисеп 8,9 8,9 
r плата за державну реєстрацію суб"єктів 

~и~коrдUшьності,о~~ 
Іромадан, асоціацій, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого 

!!БОз 
caмoBpвдyвl1ННJl, cтatyriв територіальних 
ІрОмад 75 75 

~ !Шата за державну реєстрацію, крім Пn8ТИ за 
І дeI»uвн.y реєстрацію суб"єктів 
І 

О О І ~иємвицркоrд~ності 1--
~ !Шата за торговий патент на деШ види 

2600 27 2627 оо n~ємвицркої Д~HOcтi 
!оо ьaui подаТІСИ 6600,4 6600,4 

~ Місцеві податхи і збори 1200 1200 

~ Фіксований сільськогосподарський податок 0,4 0,4 



- 'ЄдJlIIJdI податок ДJIJI суЬ"єктїв l.18JlOro 

ОО aїдIIPIIЄМlIIIЦТВ8 5400 58100 
іВ НеподатквівадхО~ВIШ 261 3061,1 О 3322,1 
і Надходхсе11lUl коштів від ВЇДШкодУВ8ННJI 

втратс~ькоroсподарського 

і лісоroсподарського виробющтва 
О О -

ApllldcтpaTllBlli зБОР11 та пnатеаі, ДОХОДІІ 

100 від IlекомерцUillоrо та побічноrо продажу 200 200 
ЮО Державно мито 200 200 - нодход:жеНIШ від штрафів та фінансових 

)ОО cauкцїli 61 61 -
Перерах.увВННJI пїДnРИЄМЦІІми частки 
вартості ностандартної продукціі, 
BllГDТOВnOHoi 3 дозволу на тимчасово 
вiдxиnенв.в від вимог відповідних стандартів 
щодо пості продукціі, виданоro Державним 

комітетом Украіни по C1.'8JfJI8.pТИ3вції, 

'200 метрології і сортифікаціі 
1300 Адміністративні пrrpафи та інші С8Н1Щіі 61 61 
1000 Iвпd неподаткові вадходжeJIIIВ О 3061,1 3061,1 

Ішпі RВДХодженв.в до фон.цу 

)616 охор.навкол.середовища З,2 3,2 
Відсотки за користув8НRJI позиками, JПd 

1106 ИВД8В8ЛИСJl3 місцевих бюджетів 
)000 Ilпaсві нвдходженв.в бюджетних установ 3057,9 3057,9 
ОООО ДОХОДИ від операцій з кaniтaпoM О 5830 5830 ~ЗЗО 
; Надходжонв.в від відчужонв.в майнІ, по 
і 

~. належить Автономній Республіці Крим та 

майна. що знаходиться у комунальній 
0300 ВJl8CHocтi 1330 1330 1З30 -. ВaдxOД8IUUI від продажу земШ і 
0000 вематерlвnьвп активів 4500 4500 4500 

НадходжeШIJI від продажу земельних 
дbuшок несільськоroсподарськоro . DpизначеННJI до розмохсув8ВНJI земель 

!!!оо 4500 4500 4500 ~Hoi та комунальної впасності 
!!ю . 1Unь0віфоВАН 137,9 137,9 

~ 
Збір за забруднеННJI навко.JDПDНЬоro 

37,9 '37,9 nPиродиоro середовища 
І 

ЦUп.ові фонди утвороні Верховною Радою 
" 

)і АвтоВОМВОіРеспубліки Крим, орraнами 

В1100 
мicцeBoro caмoBpJIДyВ8ВНJI та місцовими 

100 100 оргаиами виконавчоі впади ; 

1 Разомдохо • без анс ертів) 49765,3 10266 5830 60031,3 
ДIВ~ тр ф 



J ОфlсПlиі траllсфеРПI (РО3ШПфровуютьсв 
~ 3D ВllДааl •• траJlсфертів та 6lоджетів) 
10 Від opraJliB державного .УПРlШJlінни 
ііі коurпl, ЩО надходять 3 ІНШИХ бщцжстїв 

:оо дoтauii 
ІОі ДQТIЩIЇ вирівmовaнюr, що одеpжyJОТЬcst з 
! деРжавного бюджС1У 
іО7 Додаткова дoтaцi.Slз державного бюджety 
• .liCЦCВIIМ бlОДЖетам на забезпеченни 
t 

і sдШсвеНWI видатків на оплВ1)' праці , 
І працівюudв бlОДЖemиx установ відповідно 
: ДО встоиовпених чинним законодавством 

J умов оплати праці та розміру мінімanьноі 
· :saробітноі плати, проведеННR розрaxymdв на 
t 

enсК1РИЧНУ енергію, теплову eHepriJo, 
J 

водопостачаннв,водов~едеННR,приро~ 
rвз та послуги зв"JI3КУ, Jlкі споживВJOТЬCJI , 

• бlOДlCетними установами 

~13 Додаткова дoТВЦЇJI з державного бlОДЖety 

• місцевим бюджетам ДJIJI поетапного 
t 

І зanpОВВД)J(еННJI умов ОІШ8ТИ праці 
І 

і працівmudв бюджетної сфери на основі 

J Єдиної тарифної сіТІСИ та забезпечеввя 
! видатків на оплату праці 

ооо ~Bcнцii, В ТОМУ чиcnі: 

і ~всвціи на yrpим8ННJI об'єктів спільного 
користувавни та чи .піквiдaцiJO негативНИХ 

\' вacniдкiв ДЇJIJJьHOCТЇ об'єктів спільного 
~оз кориС1УВ8ННJI 
843 
; 
: ~венціи з державного БJOДXCety місцевим 
: бюджеТаМ ва здіііснеННJI заходів з 
· ВИJ(Qн8ННR спільного із Світовим банком 
: проекту "BдocKoHвneНWI системи coцi8JIЬHOЇ 
~ допомоги" 

Р63 
j 

f Субвенціи з державного бюдже'ІУ місцевим 
І ~.eтaм ва Фінан~8НIUI у 2006 році 
; Проrpам-перемохщів ВсеукраУвського 

14243,5 2б,5 0,0 14270 
о о 

о о 

о о 

о о 

о о 

14243,5 26,5 0,0 14270 

40 40 

26,S 

І ~lIКypcy проектів та програм розвитку 
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КФК 

1 

150101 

150101 

150101 

Пермік 06'ania, _пдаТІСП па ВІСі бyдyJ:ь npо_одumек 
3D JNIS.YIІОК коштbl61ОД2а'1)' p031J111'К.Y У 2006 роцІ 

Назва roJIOBHOro розпор.ІДНИJCa 
- хопniв Відсоток 

Об'єxr 
ЗanшЬНld1 oбcar 

ЗDВepшенOC'd 

фінанC)'ВIUIIUI 
будівнlщтва 

на початок 

БJOджemоro 

року 

тuc.rpn. % 
·2 3 4 

В_ва_"'" кoaliтe'l' Броварськоt adcькot pDД1l 13272,9 26,5 

РехонC1pYIЩЇR MaRдaнy на Пepmlнl буm.вару. 

Нe38JIeЖНOC'd та вуn. Гвraplнa (ІП черra) та 

ПРlІДбlllllUl o6naднaIIНJI 2S45.4 84 
ПрoeкryвlllllUl та pexoHC'Ip)'lCЦia парку 

"Приозернпlt" 500,0 
РехонСІрукців кlBoтearpy ім. Т .г.Шевченка ПІД 

пanац YPDЧIICТnX подіВ" . 2900,0 2 
Рехов ~. 8YJI Грушевськоro 7227,5 11 
ПpoeXl)'ВВННlI бyдfвнИltrВо ВOДOBfдвo.цy mчноТ 

ВОДІІ по МВClIВУ Обonoнь 100,0 
BIдJda:l фbuчноt ICJJlЬТУРu та спорту ,o,5 
Рекон _. IШВВВJlЬНoro бвсеПну "Купава" 90,5 

УnpааооUl oCllfnr 4201,8 34,6 

Рехои дахів в 31UCJ18Д1X ocвiТlI 2450,0 38,7 
Реков • фасадУ 30Ш N! 9 1260,0 28,2 
SудівНlЩТВО "пнixoтenьні В 30Ш N! 3 491,8 74,8 

д«uunaa4 

_ рішенна міс:иаі PIIIIIt 
... .t.JI,.~.t8.Rit 1.r"t.4N-IJ)' 

Bcьoro УТ .... на 
вuдa1'Jdвнa Вс:ьоl'D поraшeнR1l 

завершенНІ "lДaтrdв заборroва-

будіВНlЩТВa ва нОС'Іі, що 

об'etm1на ПОТОIIIIIJЙ утворпnacR 

мaRбутні рік на початок 

рош року 

ТUC.rpH. тnc:.rpR. ТlIC.rpH. 

5 6 7 

'744.1 1307,5 0.0 

402 200 

30,0 

2842,0 747,5 
6400,1 300,0 

100,0 30,0 
0,0 ,o,5 0,0 

90,5 

2743,8 1037,0 0,0 

1500,0 717,0 
1120,0 200,0 
123,8 120,0 



І І:"""'''''' •........ OВO-JCUAI7II&II ... OI"D 
, 

I"DClloдa РС'І'ВІІ 7885.0 35.4 5265,0 1'790,0 
150101 Всьощ • Т." по оll'EJCТIIЖ: 1385,0 35,4 4'765,0 U90,0 0,0 

П ....... _ ... реКоВ ЖJlТловоro ФОНДУ 1404 28.7 1000,0 150,0 
Проrpвма перспекпl8НОro РО:lВIІ'ІІС)' водопровiдRo-

К8ВвпізаціПвоro roсподврства та забезпечеllllJl 1900,0 34,2 1250,0 150,0 
В8.ССШенпШсноlO ПllТИОIO ВОДОIO 

ВуДЇВВНЦТВО парку В раПові масиву "Торгмаш" 300,0 33,3 200,0 200,0 

PeКOH .. & .. .r.....;... мереж 3О1ІНЇІПНЬОro ОСВЇТлeIIIIJI 1431,0 23,1 1100,0 100.0 
ВУДЇ8НlЩПlO ДИТJIЧПX мaПдвичlsків (проrpaма 

"Подвlр'а") 650,0 15,4 55,0 200,0 
ВУДЇ8НlЩПlO мaUдaичпкIв дu збору ТВП та 

іпридбlllUUl облвднlllUUl 1700.0 11,8 1160,0 490,0 
180409 Вct.oro, в Т." по об'ЄК'I1IZ: . 500,0 500,0 500,0 

ПоповнеІІКІ С'І'І11)'ТИОro ФОНДУ Виробвuчоro 300,0 300,0 300,0 . 
комунlШWlОro rocПQ 

ПоповнеllllJl С'І'І11)'ТИОro ФОНДУ кп "cnyжба 200,0 200,0 200,0 
замоввика" 

150101 
Управлbalв праці та соцІальноro ЗПJlсту 

Н8селеннв 531,0 24,6 450,0 450,0 0,0 
РеконС1р)'КЦів прsООщенн.в терuтopівпьноro центру 

обcnyroвувlllUUl пенсіонерів та прuдбанна 

oбmuutенна 531.0 24.6 450.0 450,0 
150101 Вlмlл у справu сlaІ'іта молоді 1314t3 31,5 900,0 900,0 0.0 

Реконструкціа приміщенна центру реаб"шirвцIY 

дїтеП-їнввпідів 1314,3 31.5 900,0 900.0 
150101 ВIмІл КУЛЬТУР0 265,0 0,9 що 155,0 0,0 

РекоНС'1'руІЩіа прuмiщeнвa та сходів культурнoro 

. ЦliAII''' "ПрометеП" 55,0 55,0 55.0 

ВуДЇВНIЩТ80 пвм"amuК8 ваТкам Афraністану 110.0 0,9 100.0 100.0 
Рекон іа ПРltМіtцelUfi1i.~OJJII}1JJI.lЧ:ЦТ8 100,0 100,0 100,0 
РАЗОМ ,11'. .. • rL О І 

q., 
17560,5 19,5 19357,9 5830,0 0,0 

ff..,Ч;7[j1*~ § ./2 
~ Л 00- '- ~I Секретаррадп ~~ . ~~ ..... .ADJ "- '-:::::::::::::~".. .В.Горбатюк 

+, - ь ~ • І) -
о Г., 'в ')\" • 
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СуG.еlщrr, .. e""B"ora IltWКlТY 
Cy6UCllu1l , ІІCJП1111UlОra 6JQl1Jcc1y м'CQCIU'М &caurстач .10 lllUIIUnll пlльг та 
8ІпnoаllХ cy6c .... fn IIDCCЛСIlIПO иа OMary CnCICТpOClICpriТ. пр"рa.rшога na:sy. 
nac.цyrтcмo-. IОДОnOcnaЧlUIU8 і lодоВЬшСДСI"", .lІpn'РIlОТ nтma. IIIIC'JCIIIII 
n _ .. - ra cм1mr та ~ialCllX IIC .... cror 

810~1 
Cy6вcuull :І lICpDIllOra 6JQlIJCC1Y 110 IIIUUlЩIІ ПШLr та 1ІСНТДОІІІІХ cy6c:IUlln 
IІІІССШС8ІІIІО аа nplUl6lulU81'1Cp11Ora та pl.!ucora nitlJlora no6yralora IUUIІ'ОІ і 
!_ ... ClIoI'D l1І3У 

~7 
Cy6вcs ..... , • .,....101'0 6JQlIJCC1Y місцсаиw СіІОД1ІССТаМ 1lll11IUUII1I18 nШLГ J 

noc:ayr:lllll3xy та Iuamx ncpQ6a .. ClufX :IIIII011QIIIIIC:'I1IOМ піп .... (хрlм uш .... 11О 
DJlCp8lllllIІ.Щ ~ оllЛll1)' CllСІПрОеІseprII. npllpcwlOra , 
CICp8IUIOIlOra ray ІІа no6yroвl norpc6l"1'ICpIIOra та pl.!ucora nlЧllОra no6yrонra 
naт .... nac.цyrтcnao-. IOlIDIIOCIaЧIUІІ18 • водоli.uсдсщ ... ICIIIpnlpllOT luum .. 
IІI1ШC11U11 пa6yroaora C:МimI та pbuqfX H"ICfOТ} та IIDМ1II.JaШiIO 2А пinЬrDIIIIІ 
11IPDі3А OICpCМlIX IІ8І1ІІ"Оріll. 1130 
Су61С11Ui111811П1U111'1')' ДOnOMor сім'.,. , дin.ш .. мuша6С311С'ІСIIІ'" cfм' .... 
інваа_ 'IIImlll&mIIL ті.lIЇТD!-іlfllШiaм .... 10.1 
Cy6ac:aIu1l:l ""'101'0 6JQUrCOJY міCQCIUIAI 6JQтКmW 110 yrpIlMlUlfllllmD -
сиріт та lIiТCII ПШ&uшClllfX &m.кflClolCOra піlШ)'DlUlІІІ. а ./IIm .. 11X 6y./ll1111lX 
ciмcllнora ТІШУ та прlllloМIПас cr.{u 92 

Су6аснш. , JlCPlCUllora БІОДІСС1У міСQCIIIDll5lОДЖС'1'11).ll1О фіlllllC)'ltlllll1l У 2006 
році Проrp ... -псрсмаціа Bccyxpll1'lIcLxora 1СО11курс)' npoсктіВ та проrpaм 
pousmcy Micцnora caмolplЦy1lllll111 2005 раху 350 

Су6lсвціа :І lIcp1lllllllOra БІОДІСС1У місцеВІ'" fiIO,a.eraМ ІІа :ualDClIСIІI18 2АХОДlв :І 
1l11C011IIUIIUot c:nbnollora Ь caiтoauм &uucoм npocцv "ВlIDCКOIIIIICIII18 CIIC:n:Мlf 
COJIiuI,нoi ДOnOМOl1f" ~ 
Ba.ora су&ВCllцIВ , .... 8Hora 6 14230 
CY6aCНai.tI на yrpUМIНIII об'ada cninWlDrO ХОр"С1'УІІШ18 ЧІІ лfаlllaцiso 
m:nmunufX IlIICIIilIIiа дiuwlOCri об'aml cnШwlOrD xopllCrJlllll18 :І 

& ro paROImora ,- '(на .t. 1ICIIU8) 20.0 
Вa.oro .• - .... 3 3IIJ1IJIWIDПI фоlUlY 14lШ 

Ba.ora су& ..... ,І CIIeцianloНoro фоlUlY 21.5 

. 
20.0 1Cy6 .... цttIapo .. -'-~1C01IY OIIDоииОМУ' І 

Су611C111da па yrpuм ...... об'ada cninLllora 1COpI1C'IJIIIIIII .... alalдвцllO 
20.0 иcnmI1IlUIX Ila.c:nLui • .aiJuu,нoc:ri 06'скті. СПШLllОra XOPIIc:r:YllllIlur. ICLOra: 

ІТОМУЧllсnі: .. 
_ НІ ФI.1. ni.l.mпDIX}t NbCJJlllloluloI I"II:Jmt "HoI.8Irm 20.0 


	0174
	0175
	0176
	0177
	0178
	0179
	0180
	0181
	0182
	0183
	0184
	0185
	0186
	0187
	0188
	0189
	0190
	0191
	0192
	0193
	0194
	0195
	0196
	0197

