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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 29.12.2005 року 
N!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" та 

до додатків 1 ,2,3,4. 

l 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", ст.52 Бюджетного кодексу України, ст.67 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік", на 
виконання рішення Київської обласної ради від 17.10.2006 року Н!! 074-06-
V "Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 29.12.2005 
N!!332-28-IV "Про обласний бюджет Київської області на 2006 рік" та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 29. 12.2005р. 
Н!!872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" ( із змінами, внесеними 
рimеННJIМИ міської ради від 26.01.06р. N!! 898-43-04; від 23.02.06р. 
N!!:931-44-04; від 16.03.06р. N!! 954-45-04; від 11.05.06р. N!! 15-03-05; 
від 23.05.06р. N!! 17-04-05; від 01.06.06р. Н!! 23-05-Q5, від 20.07.06 
N!!44-06-05; від 31.08.2006 Н!!71-07-05; від 21.09.2006 Н!! ~7-08-05) 

1.1. в пункті 1 цифру "95119,989" замінити на цифру "992'45,63"; 
1.2. в пункті 1.1 цифру "70412,0" замінити на цифру "73618,1"; 
1.3. в пункті 1.1.1. цифру "15853,6" замінити на цифру "20358,8"; 
1.4. в пункті 1.2. цифру "24707,989" замінити на цифру "25607,53"; 
1.5. в пункті 2. цифру "97011,589" замінити на цифру "101087,23"; 
1.6. в пункті 2.1. цифру "71031,2" замінити на цифру" 74237,3"; 
1.7. в пункті 2.2. цифру "25980,389" на цифру та "26849,93". 

2. Додатки 1,2,3,4 до рішеllНJl Броварської міської ради від 29.12.2005р. 
N!! 872-41-04 ''Про бюджет міста ва 2006 рік" з наступними змінами 
викласти в новій редакції (додаються). 
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З.Фінансовому управліншо Броварської міської ради 
профінансувати видатки, згідно з даним рішенням. 

4. Це рішення набирає чиниос· ати його прИЙНЯТТя. 

Секретар ради 

м. Бровари 

J6'.1'O~ 
N!!Ш-Yf(;5 

І.В.СапоЖІСО 



ПоданНІ: 

наЧ8JJЬНIIК 

фінансового управлінНІ 
~:.....:::..::-_-----.;А.М.зenеВсьtc 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар POДII __ ~~~---I.B. СапОQ"о 

- заcтynнllК міського голови -..""..O:=:::::'-___ ~_I_-- С.М.Вознп 

. . 
- наЧ8JJЬНIІК ЮрllДll'lНОГО ВІДДІЛУ d I.rJIaвep 

- наЧ8JJЬНlIК управлінНІ економіки ___ ~ __ .J--Г __ ~Н.І.саченко 

- иачапьвпк 311ПUJ"ИОro відділу ~ ~ HJ.rJlll'[lOE 
~--..;:~----

- голова комісії 3 П111't\11Ь соціально
економічного та l\)'JlЬТ)'РНОГО РОЗВИТКУ 
бюджету,фінансів та ціll ' 

----~~~------
А.В.Буп~'8 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоі ОБЛАСТІ 

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

~ _______________________ ~H!. ______ ~Г D на }Ц. _____ ----.:Від 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 26.10.2006 року 

"Про BHeceННJI змін до рішеННJI 
Броварської міської ради від 29.12.2005 року 
Н! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" 

та до додатків 1,2,3,4. 

1 

Розглянувши пропозиції бюджетних установ, виконком 
Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на 3206,1 суму 
тис.грн., встановивши в розмірі 73618,1 тис.грн., з них: 

1.1. встановити доходи в сумі 23,1 тис.грн. за рахунок збільmеИЮІ 
ІШанових надходжень по КФК 21040000 "НадходжеИИJI від розміщеИЮІ 
в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів" відповідно 
договору Н! 20 від 06.10.2006 з Броварською філією акціонерно
комерційного банку соціального розвитку "УКРСОЦБАНК"; 

1.2. на ВИІСонaИИJI ріmеИИJI Київської облдержадміиіс1рації від 
17.10.2006 року Н! 074-06-V "Про внесення змін до рішення Київської 
обласної ради від 29.12.2005 N!332-28-IV "Про обласний бюджет 
Київської області на 2006 рік" збільшити доходну частину на загальну 
суму 3183,0 тис.грн., з них: 

1.2.1. по КФК 41035800 "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на yrpимaИИJI дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в ДИТЯЧИХ будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях" збільшити на суму 30,0 тис.грн., встановивши в 
розмірі 122,0 тис.грн.; 

1.2.2. по КФК 41030600 "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дiTJIМ" збільшити на суму 1 07,2 тис.грн., 
встановши в розмірі 4527,3 тис.грн.; 

1.2.3. по КФК 41030800 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

'\ 



електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостач8ННJI і 
BOдoBiДBeдeHНJI, квартирної плати, вивезевня побутового смітrя та 
рідких нечистот" збільшити на суму 2270,0 тис.грн., встановивши в 
розмірі 10479,7 тис.грн.; 

1.2.4. встановити видатки в сумі 777,3 тис. грн. по КФК 41032200 
"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально
економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій 
та запобігання техногенним катас1рОфам у житлово-комунальному 
господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на 
виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт 

сільських шкіл, на розвиток та реконструкцію централізованих систем 
водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, 
спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та 
споживанню теплової енергії"; 

1.2.5. по КФК 41031000 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбанНJI твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
газу" зменшти доходи на суму 1,5 тис.грн., встановивши в сумі 0,2 
тис.грн.; 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 3206,1 

тис.грн., встановивши в розмірі 74237,3 тис.грн., з них: 
1.1. Управлінню праці та соціального захисту населення 

Броварської міськоі ради збільшити видатки на загальну суму 

2405,7 тис.грн. : 
1.1.1. по КФК 070303 "Дитячі будинки (в.т.ч. сімейного типу, 

прийомні сім'ї)" збільшити на суму 30,0 тис.грн., встановивши в розмірі 
122,0 тис.грн.; 

1.1.2. по КФК 090304 "Одноразова допомога при народження 
дитини" збільшити на суму 39,2 тис.грн.; 

1.1.3. по КФК 090305 "Допомога на дітей, пі перебувають під 
опікою чи піклуванням" збільшити на суму 68,0 тис.грн.; 

1.1.4. по КФК 090201 "Пільги ветеранам війни, особам на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, пі мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, пі мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, 
особам, які мають особливі 1рудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцим) та батькам померлих (загиблих) осіб, пі мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нациських переслідувань 
та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, 
або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги" збільшити на суму 
1700,0 тис.грн.; 

1.1.5. по КФК 090204 "Пільги ветеранам військової служби та 
ветеранам органів внутрішніх справ та ін. на житлово-комунальні 
послуги" збільшити на суму 170,0 тис.грн.; 



1.1.6. по КФК 090207 "Пільги гpoM8ДJIНaм, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні послуги" збільшити на суму 350,0 
тис.грн.; 

1.1.7. по КФК 090405 "Додаткові виплати населенню на покриття 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг" збільшити на суму 48,7 
тис.грн.; 

1.1.8. по КФК 090202 "Пinьги ветеранам війни, особам на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові ·заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нациських переслідувань на придбання 

твердого палива та скрапленого газу" зменшити на суму 0,2 тис.грн. 

1.2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради збільшити 
видатки по КФК 250306 "Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету розвитку (спеціального фонду)" на суму 777,3 тис.грн. 

1.3. Виконкому Броварської міської ради по КФК 010116 "Органи 
місцевого самоврядування" на суму 23,1 тис.грн., в тому числі по КВК 
1111 "Заробітна плата" на суму 23,1 тис.грн. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 
бюджету міста на 2006 рік здійснити перерозподіл: 

2.1. Виконкому Броварської міської ради: 
2.1.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 

збільшити видатки на суму 146,2 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 131,7 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на 
заробітну плату" на суму 14,5 тис.грн.; 

2.1.2. по КФК 250203 (видатки на проведення виборів) зменшити 
видатки на суму 0,6 тис.грн., збільшивши при цьому поточні видатки по 
КФК 250404 "Інші видатки". 

2.2. УпраВJlіНlllО житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради збільшити видатки по КФК О 1 О 116 "Органи 
місцевого самоврядування" на суму 11,3 тис.грн., в тому числі по КВК 
1111 "Заробітна плата" на суму 9,3 тис.грн., КВК 1120 "Нарахування на 
заробітну плату" на суму 2,0 тис.грн. ; 

2.3. УправліlllllО праці та соціаJlЬІІОГО заХllСТУ Броварської 

міської ради: 
2.3.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 

збільшити поточні видаТIСИ на суму 103,6 тис.грн., в тому числі по КВК 
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1111 "Заробітна плата" на суму 73,1 тис.грн. та по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" ва суму 31,7 тис.грн.; 

2.3.2. по КФК 081002 "Інші видатки на охорону здоров'я" зменmти 
видатки на суму 2,0 тис.грн.; 

2.3.3. по КФК 250404 "Інші видатки" встановити видатки по 
програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища на 2006-2009 роки в сумі 2,0 тис.грн. 

2.4. Управлінню комунальної ВJJacHocтi Броварської міської 
ради збільшити поточні видатки по КФК 010116 "Органи місцевого 
самоврядування" на суму 20,6 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 16,9 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахування на 
заробітну плату" на суму 2,5 тис.грн.; 

2.5. Спецвідділу за станом благоустрою та зовнішнім дизайном 
міста Броварської міської ради збільшити видатки по КФК О 1 0116 
"Органи місцевого самоврядування" на суму 12,5 тис.грн., в тому числі 
по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 9,6 тис.грн. та по КВК 1120 
"Нарахування на заробітну плату" на суму 2,9 тис.грн.; 

2.6. Відповідно до рішення Броварської міської ради від 20.07.2006 
Н! 56-06-05 "Про реорганізацію Відділу житлових субсидій шляхом 
приєднання до Управління праці та соціального захисту населення 

Броварської міської ради" внести слідуючі зміни: 
2.6.1.Відділу житлових субсидій Броварської міської ради: 
2.6.1.1.по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядувании" 

зменшити видатки на суму 3 1,2 тис.грн; 
2.6.1.2. по КФК 090405 "Додаткові виплати населен:шо на похритrя 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг" зменшити на суму 

1177,116 тис.грн. 
2.6.2. Управлішпо праці та соціального захисту населення 

Броварської міської ради: 
2.6.2.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 

збільшити видатки на суму 31,2 тис.грн; 
2.6.2.2. по КФК 090405 "Додаткові виплати населен:шо на похритrя 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг" збільшити на суму 
1177,116 тис.грн. 

2.7. Фінансовому управлінню Броварської міської ради 
збільшити видатки на загальну суму 27,1 тис.грн., в тому числі: 

2.7.1. по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" 
збільшити видатки на суму 57,1 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 44,4 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванно на 
заробітну плату" на суму 12,7 тис.грн.; 

2.7.2. по КФК 230100 "Обслуговування внутрішнього боргу" 
зменшити видатки на суму 30,0 тис.грн. 



2.8. Служба у справах неповнолітніх Броварської міської ради 
збільшити поточні видатки по КФК 010 116 "Органи місцевого 
самоврядування" на суму 3,6 ТИС.Ірн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 2,2 ТИС.Ірн. та по КВК 1120 "Нарахуваино на 
заробітну плату" на суму 1,2 ТИС.Ірн., зменшивши при цьому капітальні 
видатки на суму 0,2 тис.грн.; 

2.9. Відділ У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради: 
зменшити видатки на загальну суму 172,4 тис.грн., в тому числі: 

2.9.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
збільшити видатки на суму 17,6 ТИС.Ірн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 12,3 ТИС.Ірн., по КВК 1120 "Нарахуванно на 
заробітну плату" на суму 5,3 тис.грн.; 

2.9.2. по КФК 091101 "Утримання центрів соціальних служб для 
CiMrї, дітей та молоді" збільшити видатки на суму 10,0 тис.грн.; 

2.9.3. по КФК 091214 "Інші установи та заклади" зменшити 

поточні видатки на суму 200,0 тис.грн. 
2.9.4. по КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист 

населення" зменшити видатки на суму 6,9 тис.грн., збільшивши при 
цьому видатки по КФК 091102 "ПроІрами і заходи центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді" на суму 6,9 тис.грн. 

2.10. Управління освіти Броварської міської ради зменшити 
видатки на загальну суму 152,3 тис.грн., в тому числі: 

2.10.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядувания" 
збільшити видатки на суму 45,7 ТИС.Ірн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 37,0 тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахуваино 
на заробітну плату" на суму 8,7 ТИС.Ірн.; 

2.10.2. по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" збільшити 
видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на 
суму 144,2 тис.грн., зменшивши при цьому капітальні видатки на суму 
198,0 ТИС.Ірн.; 

2.10.3. по КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. ІПКола
ДИТЯЧИЙ садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)" збільшити видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв" на суму 146,7 ТИС.Ірн., зменшивши при цьому 
видатки по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 220,3 тис.грн., по КВК 
1120 "Нарахуваино на заробітну плату" на суму 79,7 ТИС.Ірн. та; 

2.10.4. по КФК 070401 "Позaппdльні заклади освіти, заходи із 
позaппdльної роботи з дітьми" збільшити видатки по КВК 1160 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 13,3 ТИС.Ірн.; 

2.10.5. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія"збільmити 
идатки по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на 
суму 0,9 ТИС.Ірн., змеНШИВШИ при цьому поточні видатки на суму 40,0 
тис.грн.; 



2.10.6. по КФК 130107 "Утриманвя та навчально-тренувальна 
робота ДІОСШ" зменшити видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв" на суму 5,1 тис. грн.; 

2.10.7. по КФК 070701 "Заклади піСJDJДИПJIомної освіти Ш-N рівнів 
акредетації (академії, інститути, центри підвищеННJI кваліфікації, 
передпідготовки, вдосконалеННJI)" збільшити видатки на суму 40,0 
тис.грн. 

2.11. Внести зміни до п.3.1.1. рішеННJI Броварської міської ради від 
26.10.2006 року Н!! 97-08-05 "Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської 
міської ради від 29.12.2005 року Н!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 
2006 рік" та до додатків 1,2,3,4. відповідно до роз'яснень Головного 
фінансового управління Київської облдержадміністрації (лист Н!!03-25/5 
від 11.l0.2006 р.) доповнивши словами: затвердити кошти субвенції з 
Державного бюджету обласному бюджету Київської області на 
проведенНJI експерименту за принципом" Гроші ходять за дитиною" по 
КФК 090802 "Інші програми соціального захисту неповнолітніх" в сумі 
1322,2 ТИС.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на суму 899,541 
тис.грн., встановивши в розмірі 25607,53 тис.грн., з них: 

1.1. по КФК 430100 "Кошти, одержані із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)" на суму 807,3 тис.грн., 
встановивши в розмірі 1559,3 ТИС.грн.; 

1.2. по КФК 41031900 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи щодо заборгованостві громадян за житлово
комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової компенсації 
втрат від знецїнеННJI грошових заощаджень" на суму 92,241 тис.грн., 
встановивши в розмірі.315,941 тис.грн., відповідно до рішеННJI Київської 
облдержадміністрації від 17.10.2006 року Н!! 074-06-V "Про BHeCeННJI 
змін до рішеННJI Київської обласної ради від 29.12.2005 N!!332-28-N 
"Про обласний бюджет Київської області на 2006 рік". 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на 869,541 тис.грн., 

встановивши в розмірі 26849,93 тис.грн., з них: 
1.1. Управлішпо житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради: 
1.1.1. по КФК 100501 "ПогamеННJI зобов'язань держави за 

знеціними грошовими заощаджеННJIМИ громадян в установах Ощадного 
банку КОЛИПІИЬого СРСР IПЛJIXом поramенНJI заборгованості за житлово
комунальні послуги" на суму 92,241 тис.грн.; 

1.1.2. по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
соціально-економіЧНИЙ розвиток регіонів, виконaнНJI заходів з 
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упередження аварій та запобігання техногенним катас1рОфам у житлово
комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної 
власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на 
капітальний ремонт сільських шкіл, на розвиток та реконс1рукцію 
цеН1ралізованих систем водопостачання та водовідведення, на 
впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по 

виробництву, передачі та споживamпo теплової енергії по КФК 150121 
"Заходи з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам 
у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності" на суму 777,3 тис.грн.; 

2. В межах загального обсягу видаткової частини спеціального 
фонду бюджету міста на 2006 рік здійснити перерозподіл: 

2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" 

зменшити поточні видатки на суму 90,0 тис.грн., збільшивши при цьому 
капітальні видатки на суму 225,0 тис.грн., з них 135.0 тис.грн. на 
капітальний ремонт тротуарів та чаСТI(ОВО доріг по вул. М.Лагунової від 

вулиці Короленко. 

2.2. Внести зміни Виконкому Броварської міської ради по КФК 
240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади" до назви об'єкта "Осушення 
території та водовідведення дощових та талих вод з території 
підтоплення житлових районів та земель сільськогосподарського 
призначення західної та південно-західної частини м.Бровари ( І-етап 
,,Будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" в 
м. Бровари" виклавши в новій редакції: "Осушенню території та 
водовідведення дощових та талих вод з території підтоплення житлових 
районів та земель сільськогосподарського призначення західної та 
південно-західної частини м.Бровари ( І-етап " Проектування та 
будівництво водовідводу дощових та талих вод по масиву "Оболонь" в 
м. Бровари" 

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

змеиmити видатки по "Осушенню території та 
водовідведення дощових та талих вод з території підтоплення 
житлових районів та земель сільськогосподарського 
призначення західної та південно-західної частини м.Бровари 
( І-етап" Проектування та будівництво водовідводу дощових 
та талих вод по масиву "Оболонь" в м. Бровари" на суму 
395,0 тис.грн.; 
збільшити видатки по будівництво адмінбудинку (П черга) по 
вул.Гагаріна 18 на суму 200,0 тис.грн.; 



збільшити видатки по Будівництву церкви "Покрови 
ПресВJIТОЇ Богородиці" на суму 50,0 тис.грн. 

2.4. Управлінmo освіти Броварської міської ради зменшити видатки 
на загальну суму 150,0 тис.грн., В тому числі: 

по будівництву мінікотельні в 30Ш N!! З на суму 110,0 
тис.грн.; 

по капітальному ремонту шкіл на суму 40,0 тис.грн. 

2.5 Відділу культури Броварської міської ради збільшити видатки 
на суму 50,0 тис.грн. по реконструкції приміщеННJI школи мистецтв. 

2.6. Відділу фізкультури та спорту Броварської міської ради 
збільшити видатки на суму 110,0 тис.грн. на будівництво спортивних 
майданчиків. 

Секретар ради І.В.СапоЖІСО 
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додаток 1 
до рішення міської ради 

Biд"lG.I(), .lQ;G Н!! 1J.r-1()-{)§ 

ДОХОДІ І БJOджету м.БроваРII на 2006 рік 
. 

Наііменування доходів 3агаnЬІШЇl СпеціаnЬJшіі фОIlД 

зrідно і] бlоджеТНОIО фОllД Разом у Т.'І. 

кnаСllфікаціЄIО БJОДЖет 

РОЗВІІТКУ 

2 З 4 5 
Податкові надходжеllНЯ 52804,4 1837 

ПодаТКIІ на ДОХОДИ, подаТКl1 Ііа ПРllбуток, 

подаТКl1 на збільшення PIIHKOBOЇ вартості 38770 
Податок з доходів фізичних осіб З8670 

Податок на ПРllбуток підприємств 100 
Податок на нрибуток підприємств і 

оргаJlізацій, що належать до комунальної . 
100 влаСНОСТІ 

ПодаТК11 на власність 1810 
Податок з влuсників транспортних звсобів та 

інших самохідних машин і механізмів 1810 
ЗБОРIІ за спеціальне виконання ПРIlРОДНИХ 

ресурсів 4950 
Плата за землю 4950 

Внутрішні податки на товаРl1 та ПОСЛУГИ 2684 27 
Податок на промисел 8,9 

Плата за державну реєстраціlО суб"єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 

громадин, асоціацій, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

статутів територіальних громад 75 

Плата за державну реєстраціІО, І<рім плати за 
державну реєстраціІо суб"єктів 
піДПРИЄМНИЦЬІСОЇ діяльності 0,1 

Плата за торговий патент на деякі види 
підприсмницыоїї діяльності 2600 27 

Інші подаТКlf 6400,4 

Місцеві подаТІСИ і збори 1200 

Фіксований сinЬСЬІсогосподаРСЬІСИЙ податок 0,4 

Єдиний подаТОІС для суб"єктів малого 
підприємництва 5200 

НеПОДВТlсві Ilвдход,кеllllЯ 284,1 3986,1 О 

НадходжеиНJI Ісоштів від віДШJСОДУВWJІJJI 

Втрат сільсьІсогосподарсысогоo 

тис грн . . 
РаЗО~1 

4) 

54641,4 
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З8670 

100 

100 
1810 
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4950 

2711 
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5200 
4270,2 



r -
нодходжеllllЯ Ilід розміщеl1l1'1 в устаllОВОХ 
БПlllсіu 1'ИМLJа~ОIIO віЛlaJІІІХ бlоджеТllJJХ Ісоштіu 

400 23,1 23,1 -
AдMilJicтpllTllISlli зБОРІI та ппаТС'lсі, ДОХОДІ І 

1000 від IICKOMCPItiiilloro ТІІ побі'lllОГО продахсу 200 200 -)900 ДержаВllе МІІТО 200 200 - НаДХОДЖСIІJlЯ від UlТРllфів ,-а Фіl1811СОВІІХ 

)000 саlllс:цііі 61 
, 

61 

ПерераХУШШШI lІіДIlРIІСМЦІIМl1 LШСТІШ вортості 
lІестаllдартної продукції, ВИГО'-ОUIlСШlї з 

дозволу 110 TIIMLIUCOlle lІіДХllЛСlІlIJ1 Ilід ВІІМОГ 
відповідних СТШIЩlртіl1 щодо �II<oc..-і IIРОДУlсції, 

~200 
В1іДОIlОГО ДеРЖШЩIІМ I(oMi..-eTO~1 УІСРНЇIIJІ по 

стаllдартизонії. МС1"рОlюгії і сертнфіlCl1ціі' 

ОЗ00 АдміllіСТРОТJlвні штрафи та інші СШllщії 61 61 
0000 Інші Ilсподаткові IIОДХОД'КСIIIШ О 3061,1 3061,1 

Інші lІадходжеllШI до фОIlДУ 

0616 ОХОр,llаВI'ОЛ,ССрСДОUИЩО 3,2 3,2 
ВіДСОТJCI<f З~l IСОРИСТУВ~lІІШI IIO'JIII\OI\lIl. )llсі 

Н06 надаваJlИСЯ з місцевих бlOдж~тіlJ 

0000 ВлаСІІі JlадходжеlJШI бlOдже11111Х УС1'ШIOII 3057,9 3057,9 
0000 ДОХОДIf від ОПСРllцііі з lс:апітапОI\1 О 9147 9147 9147 

НадходжеllШI IІід відtJужеlJШI r.шj.jIIU, шсс 

lt8JJежить АВ..-ОIJОМIJШ Респубllіці КРІІМ '1'[\ 
маЙJlа, ЩО ЗШ\ХОДИТЬСJІ у IСОМУШUllJllііі 

0300 влаСlІості lЗЗО 13З() ІЗЗО 

НОДХОДЖСІШЯ від продажу ЗСМJJі і 
іОООО IІсм8тсрівJІы�lfхx aICТ.IBiB 7817 7817 7817 

НвдходжеJlШI ІІід продажу зеМСЛJ,ШIХ діШJIIОIС 
lІесільсыогосподuрсьlсогоo ПI'ИЗІ ІІІ 'ІСІ І І ІІІ ДО • 

розмежуваllНЯ земеlJЬ деРЖОJSJJОЇ '1'(\ 
10100 JСОМУJJВЛЬJJоі' 'JJIUCJJoc'J'i 7817 7817 7Ш -0000 ЦіЛЬОІJі clJOIIAl1 3987,9 39Н7,9 

, Збір за заБРУДШШШІ JJа.JІСОІIНШIIJ,О.·О 

)0800 ПРИРОДJJОГО середовища З7,9 З7.9 -
ЦіЛЬОІJj фОНДИ УІ'ІІореІІі BepXOIJJJOIO Р(ІДОІО 
АВТОІІОМІІоі' I'с,шуБJJіlСИ 1(рим, ОI,ГШШМII 

~IOO 
місцевого саМШSРSIДУІШIІШІ '1'(1 міСЦООIІМН 

З9S0 ОРГОJJами ІIИІСОІШІstJОі' ІJІШДИ 
, 

З9S() 

L Р'ІЗОМ доході .. (бе:. 'l'pIIIICC)JCJ)'I'ill) 
, 53088,5 18958 9147 72046.S 

!!!ІОО 
ОФісііі"і 'I'РJlflсфеР'I'" (РО:'JllIІІ)JI)CJJJУШ'I'I.СII 311 

20529,6 6649,5 1559.3 27179.13 'ІИД"МИ 'rР'"IСФСР"'Ї.J ,,'1' б'ОД"СС'I'III) 
~oo 13ід opraHilJ J(Сf)iIШІJIIОІ'О унр(ШJlіншr О О 
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_ " lW~ foi Дотації ВИРІВнювання, ЩО одержуються з 

державного бюджету - " 206 "Додаткова додаЦ1Я з державного бюджету 
бlодже1)' Автономної РеспубліІСИ КРІІМ та 
облаС11lІМ бюджетам ІІа змеllшеllНЯ фаІcrичних ~ 
ДІtспропорцііі між місцеВИМIІ бюджетами 
через неріВ1Іомірність мережі бюджеТlІИХ 
установ" 

j209lнші дотації 

)213 
ДoдaТlcoBa дотація з державного БJOДЖету 

місцевим БЮ.::tжетам для поетаl1JlOГО 

запровадження умов оплати праці працівників 

БІОДЖетної сфеРIІ ІІа основі ЄДИ1l0Ї Т~1РИфної 

І сітки та забезпечення видаТІсів ІІа опла1)' праці 

5300 Субвенції, в тому числі: 
Субвенція на утримаllНЯ об'Сlcrів спільного 

КОРИС1)'ваIlНJI та ЧІІ ліlсвідаціJO негаТIІВIІИХ 

наслідків діяльності об'сктів спілыlгоо 

0303 користування 
"Субвенція з державного БІодже1)' місцевим 

бlОДЖетам на випла1У ДОПОМОГИ сім'ям з 

дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

ДІtтинства, дітям-інвалідам та тимчасової" 

0306 державної допомоги дітям"; 

"Субвенція з деР>IСавного бюджету місцевим 
бlОД>ІСетам на будівництво і придбаНIІЯ житла 

військовослужбовцям та особам рядового і 
начальницького складу, звіЛІ,непих в запас або 
відставІСУ за станом здоров'я, віІСОМ, ВИСЛУГОІО 

І років та у зв' язку із СlсорочеllНЯМ штатів, які 
: перебуваІОТЬ на Ісвартирному обліку за місцем 
і проживання, членам сімей з числа цих осіб, 
! які загинули під час виконаІІНЯ Jlими 

; СЛ)?Ісбових обов' ЯЗНИІ,ів, а таl'ОЖ учасникам 

1
1 бойових дій в Афганістані та ВОЄННИХ 
0307lсонфліІcrів" 

І "Субвенція з деР>lсавного БJОДЖету місцевим 
І БJОДЖетам на надання пільг та ЖИТЛОВИХ 

~ 
субсидій населеННIО ІІа оплату електроенергії, 

. природного газу, послуг теПІI0-, "" 
І DодопостачаlilJЯ і водов.ідведеIJJlЯ, l,ваРТИРIІОl 
~ плати, вивезення побутового смітгя та рідких 
t!зО8 IІечистот'" 
І ' 

о о 

107,3 107,3 
13,5 13,5 

о о 

20408,8 5090,2 1559,3 25499,03 

50 50 

4527,3 4527,3 

752 752 

10479,7 10479,7 



, - ... 
І 

"Субвенція з державного бlОДЖету місцеВІіМ 
бlоджетам ШJ ШlДаllШI пільг 3 послуг зв'ЯЗIСУ та 
іНШJlХ передбачених 3аІ'01l0давством пільг 
(крім пільг на одержаНІІЯ ліків, 

зубопротезу~аJlНЯ, оплату еЛСlстроеllсргії, 

прflрОДIІОГО І СI'раплеllОГО газу ІІа побутові 

потреби, твердого та ріДІСОГО піЧIJОГО 

побутового паJlИlШ. послуг тепло~. 

водопостачання j водонідвеДСIIJIЯ. КІІПРТIlРIІОЇ 
плати, вивезеНIІЯ поБУ1'ОВОГО смітгя та ріДI'I'ІХ 
нечистот) та lсомпенспцію за піJlЬГОВlJn проїзд 

309 окремих І,атсroрій громадян"; 1130 1130 
"Субвенція з державного бюджсту місцсвим 

бlоджетам на JlадаJlШI пільг та житлових 

субсидій населенню ІШ прндБПIlШI твсрдого та 

РЇДІСОГО піЧІЮГО побу"l'ОВОГО ШJJІІІ'Ш і 

1310 скрапленого газу"; 0,2 ОД 

"Субвенція з державного бlОДЖС1У місцсвим 

бlОДЖетам на соціально~еl,ономічн",й розвито І' . 
регіОІІів, ВИI'ОllаIllIЯ заходів 3 уr.ереджеIlIІЯ 
аварій та запобігання теХlroГСJ(JIИМ 

катастрофам у )IСИТЛОВО~IСОМ)'Ш1Лl)IJОАIУ 

господарстві та ІІа іІІШИХ аваріЙllНХ об'єктах 

комунальної влаСlIості і 118 ВJIIСОІШIJШІ 
інвестиційних проеlстів, у тому Llислі ІІа 
капітальниіі ремонт сjЛЬСЬЮ'IХ Wlсіл, 118 
розвиток та реl'ОІІструкціlО цеll'ГРIJЛіЗОDUIІИХ , 

систем водолоста1.JаНlISJ та ВОДОllідведеШIЯ, Шl 

впровадження заходіJJ, СПР'JмооаJJИХ ІІа 
зменшення витрат по Dиробниц'гву, пеРСДПLJЇ 

)322 та СПО)l,иваНІІІО теплової Сllергії"; 777.3 777.3 
D323 

Субвенція з деРЖ8ВIJОГО БIОДЖСО1'У мjСЦСJlИМ 
бlОД>JСетам нп здіЙСJJСJJШI оиплwГ, ІJИЗJl8LІСІІИХ 

Законом УlсраїJJИ "Про РСС1'РУIСТУРИЗLщіJО 
заБОРГОВВІіості 3 ВlіЛIlП'Г, IJсрсдбаLJСШIХ 
cтaтrelo 57 381'OJ1), УJсраіJlИ "Про осоі'I)''' 

. 
педагогіЧІіИМ 1I8УІ'ОDО-ПСДUГОJ'ЇLJJJИМ 'Г(І іllШIJМ 

.. категоріям П~SціDIJИКіIJ IШlstJtlJllІІlИХ ЗUI(JJI1діu" 762,8 762.8 .-
0373 Субвенція з деРЖS')IІО.'О БIОДilCС'I'У оБJlnСJJОМУ 

• БІОДЖету l(иівсыоіi оБJIUС"'Ї ШІ Jll'оиеДСlІІ1JJ 
СlсспеРІімеІІТУ зп ЛРИIІЦI~І10М "Гроші "ОЩІ'!'" З11 

1322,2 'З2~,2 - ДИТИІІОІО" 



суБD~нціи з держаВIJОГО бlоджету місцевим 
бlоджетам па ФіlJаllсуваlJНЯ У 2006 році 
Програм-переможців всеуlсраіпсы�огоo 
КОНІСУРСУ проектів та програм розвитJcy 
місцевого 2005 

Субвепція з державного бюдже'гу місцевим 

бlоджетам на УТРНМШІШІ дітеЙ-Сllріт та дітей, 

,nn"'n."влеШ·IХ бt11'ІJlсіВСІJІ<ОГО піIСЛУПШIІІЯ, в 

ІІХ БУДІІнках сімеі1110ГО ТІШУ та 

Ш"Х сім'ях 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 

IБІС:)Д'I!Се'І'ам ІІа погашення заборгованості 
РОІсів з різниці в тарифах ІІа теплову 

IБIС)lD)IСе'І'аМ на надаllНЯ цеllтрами соціnлыlх 
служб ДJШ сім 'і, дітей та молоді соціальних 

іН'Єlщійннм споживачам lIapIconlICЇB та . 
іх сімей на 2006 

;YOIIJCHU1Jl з державного бюджету місцевим 
БІО,Д>ІС1ет8іМ на заходи щодо заборгованостві 
ГР()М~ІДЯН за ЖИТЛОВО-Ісомунальні послуги та 
lеIJ:еОJГО}J!осії в рахУІІОIС часткової IсомпеІІсації . 

від ЗІІецінеІІНЯ заощаджень 

одержані із загальІІОГО фонду .6~~~rF.=~ 

Секретар раДIІ 

7 

350 '350 

63,2 63,2 

122 122 

4774,289 4774 

72,1 72,1 

І.В.СППО'ІСКО 



Впдаткп Іїшдж.т), "llста Вроааро аа 2006 рІк 
за .),ПКQlопал.пош стр)'кт)'рош 

IIIIIn.l.orrпl ::ІЛГА - ---_. :U ВIША ТКІI ,..П .... І .. .І. .. • •• .... ,.0 
~ аа. : :. НП. 

DIUI8III 

І:: нaJIUYI 

BIUIIII1III 6JCJДarY - ~DID CIJIJIEIYIICIID 
DIUI8III І V' • cmmma 

lICmJ'I8i ІІРІІІЇ 
... 8111 

ПIn'D'IIIi 
Ba.on: 31м 

ІОІІІІХ 
8І(1ID4 Вa.on: 

npIШ 
lнаум 

(1ID410ОО) (1ID4 
(1ID4 nClCllYl' 2000) 

(1ID4IОО0) (1ID4 
(1ID4 

11І0) (1ID4 1110) 

1СФ1С 
1120) 

1160) 
1120) = IU~' 6.'1.2 6.'5.4 401'-5 1421.5 161.3 2,_ ПА 51 а а 

1\Ao.liA ПАІІ5.І 

:::::і 
11111S. 7ОЗU 2675.3 172.4 2206.1 2156.1 71.1 26.1 

I~:~::: ~:I""'TA~ 
6s а 

І .. ..... &'O .. n ....... &.n 100.7 400.5 103.1 30.5 30.7 30.7 0.0 0.0 

IПiDm 1C1'1J111111118IIbm. DaIIiuIa -IIDIIIIIJIIIICI "IIIIIIIiCr. 
IЗuony УIpIIiau "Про l:III1JC lCI'qIIIIIia 8ЇIbat. nPIIIIiI Іх 

.:. :ІІІІІІІСІУ". DCD6Ur. аї lI8DIIO lICIIIinВ8i J8CII1IU DcpQ 

...... (1IIЇ8aDI) 18 CiInWaIМ IIDIICJIIIIIX 
....,.. oca&nn8i:lllCllJl1l acpu 

-..n-. .... DCDIiUI. аї lI8DIIO lllllCinn8i 'IJIYДD8i 
...... (1IIЇ8aDI)18 68rUUI 

осі&. аї lI8DIIO lІСІІІіІааІ 'IJIYДD8i -=ayn 
1-..."- ....... 88QIICLIIIIIC 1ICpICIIiцyuш.18 

аї І:І8ІІІІ Ь ......... 8IIICIIЇIDIr 
.ot02Ol ,doCI 

.-=~ 
aJO.ll aJD.II 

ІWIIoПII 

~ 711р111111 "про CI8IJI: U:rePIIIЇ8 8ЇIbDI.1"IpIНIiI Іх 
:IIIIIIICIY".1ICIIIiuI. аї ІІІІІІІІІО DCD6IInIi -=ayn acpu 

..... (1IIЇ8aDI)18 ........ DDIIсрІІІІІС 
-', ...;....,.. oca&nn8i:lllCllJl1l acpu 

-,. аї ....,.. CICD6aU8i 1JIYADIi :IIICIIJПI 

~: UD8811 (1IIЇ8aDI) 18 ........ DDIICJIIIIIX 
осі&. аї м..,.. CICD6aU8i 1JI1ACI1I:.ayrн acpu ....... -1ICJICCIIiцyuIa-

.0!102112 І18' II'ІІ1У D.20a озоа 
11ВIIII1IUIК1I; 18ІІІІІІІо' І_ІХ 

..:.. 3aouy Y8pIIiIDI "про l:III1JC u:repIIIЇ8 .... nPIIIIIiJ 
Ііа CDIIЇ8AIIDnI:IIIDICIJ", DCD&Ur, аї ....,.. 1ІСІІІіІааІ :I8CIIJПI 
lІеРеІІ Jim.1IЇ81111111D1D,,"'" (1IIЇ8aDI) 18 ........ BDМCJIIIIIX 

осі&. аї....,.. DCDIiIuI8i:sкnynr acpu 
І... unpu.lIJI8IIЇ. DCD&Ur, аї ....,.. CICD6aU8i 
11JIY- :IIICIIJI1I acpu Jim.liJIIIIIIIIDID, UDIIII (1IIЇ8aDI) 18 
l&m.aм IIIIIICJIIIIIX (:llnl1iIaIX) осі&. аї....,.. DC06IoIIi 1JI)'.-I 
IJ8CII1III acpu Ii8rwlї8lanНсщ ..,..... IIIIII~ 

= I]IDIII/IIIIIII, - СІІІІІІІ 
2ІІ4.ІІ 2ІІ4.ІІ 1.1It0203 r lІВІІІІ!8:ЇІІ. a&D С 

118 і:'::=-1.DtII204 ._._і ... 603.0 60].11 

l·ot0206 
IIнші lIiIIWН аеТеРІІІІІІІ r CIIJII6Н 18 8ImJIIIIIIII opnнia 

211.5 211.5 -1-. С11р11118ін. 

('ІНС nпt.\ 

І:. 8"" .,. 
DIUIIIIII > 

Кanman. 
w 
О ІОІІІІХ 

ІП (1ID4 
пcи:nyr 

2000) :с 
(1ID4 IiIODC'l' 
1160) DllJ81mrY 

1.] 21." О 6271А 
66.11 51 а ],8701.!! 

н:іі 

17.6 0.0 0.0 111]11.11 

4120.0 

0.100 

2N.O 

60].11 

2'.5 



!~~ . . ~ ~IIIIIГUllllm.~1111111 ~~7-1~ 
~sv;~I;~I~nl :IfIWr rl W ;,1111 11Iflfl14 r (ІН 

І 

;'- ёа lll:ll. 
II~11 ~, 
~II ІВ 

;Ї'IIMIII·.i~ 
І" .. 

16. 

г-' •• ,.J! 
І: 

~I'II~ J 'н j і ~ Р'І ІІІ І І, ~ 
jj!Q 

• ІІІ' ;;111' 1 і ~ І І 11 1, 
в и· І· 
11" 

НІ.] 
1 f~ І'іl ~,. 

w І 

II:I!III~II: Іс 1~1!1!llc 

lil@l~ I~I!I ~~ 
li~1 Igl І 11: lёll lilel~I!1 І ~ 

І!І!І! І{;:І І 11: lell IElel!I~III! 

lёlеlё І!ІІІ! 11:1.1 Ifll:l~11:1 І I~ 

, ... Ielo 1{;:lgl~l! l! І! 

~ І е 
і gl:c:1i 

I!II!~ ~ ! le 
~ 

lell! 10 

1і:11! 10 

~lle 10 I~ 

І!ІІІ te 10 

~ 10 

~ 

~i·,,.~11 

r t 
,. 

-



/'88IfIJ r-,~~~ФО'IдІ'CI'В'On'IIIП"""'DJlп,ЦItICOr а.оl , І І І 2:l5ILII • 2:150.0' 2:l5O.D\ DSa.D\ 
1Г7II/НIfJ ..... '-;~-TA. .. 

10J7.5
1 

'12.51 О.ОТ О.оТ о.аТ IU.D 18"''' 102S.3 О. 0.0 237.5' 1И.5 O.D1 1961.31 

11701112 
і lIIiIiiinn ІІІ InpobIa 

67'-5 67'-5 0.0 676..5 .-
11701112 

і IІI111111111 на 1.1IpIIf:ua OJIIIIIIIDI 
71.0 71.0 0.0 71.11 1-

117070 
IBauamca на IIJIIIIc ....... ра6іт IIOI'DIIIIIIX Ь &y.llїllllJQnoМ, 

0.11 0.0 1164.8 11125.3 237.5 139.5 1164.8 І 'ІІІ JIIIIIЇr 
[ffijjjJ 350.11 165.0 1iS 0.0 ]50.0 
іООіО 11 0.11 915.0 915.11 915.0 
IПО10 .& • ..." 0.11 0.11 O.D 0.0 

.uo6Dl 

~~ 
tDlrYlldII О IS.A 0.0 IS.A 15.08 

ClNCI8JIIЦYIIIIIII і 

3'57.3 767.3 2211 ]1911 3'57.3 ,иІІІІІО І_ 

1250000 пп 

І'РУП 5453.3 зm .. 0.11 0.0 0.0 170'.1 OJl 0.0 0.0 0.1 0.11 0.0 0.11 SI53.3 
25іі і1 tiIiiПIi 6u!i І 66,3 
во ~. 11 11 
нп ІІІ "'--.- IАа iIiiIiIiiim 2691.2 2691.2 16'1. 

• ~ ІІІСІІСІІІІІ .18 

1"-'-.~lkpIaaнаіPuиAmmaмнai 

1250203 ~ 
.Il'~ МIr:aanX РІА ,. CЇIIМ:UInIC. &:eIIIIIIUIIIX. міа.lІІІІІ 

6u 0.2 W 
IIІІ&аріІ ••• [Puи 

а 
.. 1 .... __ ..J.Кpвм. і .n&aDn1 'ІІІ СЇІІІОІІНХ, 

31'А 31'А 31'." 
'-7 iIiВDCria .~~ 

І=' 1rWИ'II: 40.0 40.11 О .. o.~ 

1250306 
Г~ .-1IIaJшy1 І b:rarlllМlOl'D фDIщy -'7 _ ..... " 

1559.3 0.11 15!9.3 
• ~ .1iIaIaany JI!IPИ"ІОН)' _." ... ~ ~ 1240344 II11111Н118 аші'~1II'D 'ІІІICJA'IJIIIICИ'D 1<. ра 

I~ ,~ 112.11 I~ nT n 11 11 112.0 
1251М1М 11вmi_ 601.1 ""OjO~ jOi "І.'" n 11 а о n а а 401,. 

rPilOМ: 74237.3 .. ~.~..:'- 1;:=. ~rп:1 .&"8"'. 10riU3a 3w 115.1 ~ 16079.3 10110.0 .......... 
Ccкpmsp PIlдJI ca·~1 ~~l~ 'I)~ ~ L8.Caaaaca a.~1 (J~' !' 

~"r7~ с.6 ~~, 
,/~ 

'Є~c.\ 



ПК ІСВІС 

• 1:!51МО4 • 
1110101 = 
1251121D 

1150107 

1110409 

І ClllМІ2 

091207 

1( ..... ) 

.. 1-

ВП •• ТК" 1i1O •• еТ7 .. Іет. !іро •• р" а. 200' рІк 

.. 

по rало.ап .. оа:.паО81111"К." ІСОІІІтІ. 
--_. --- !АГА. _. ФОІШУ 

.. "О! 
UIU 

1511.] 
О. 

,. IН8 

211, а 

25iL а 

211 .• 
l5ііЗ 

пп 

2910. 
а 

·ДIIII8nJIr.l ----.- ----.- ----- - -

IIJI РіІІІСНІІ8 мicuar JIIUIR 

·1a~-:'4" 1ft-r-~ 

,. НН8 Н"8 

1910. :!9ІО.5 

('ІІІС nIII) 

"11 
> 
w 
С 

:с 

l5iU 
іі - ~r---.~]~~~,~g-~П~~~~.~~.--~IІ~.~4~].~---_~~а-----"5~--+---~----+---~----~----::~ 

,.... 
lInN &.ан- r 8Т" 
Ianai_ 

_1~~11IJI8III. 

ЧораааІіашI-" 8І8СІрІІфІІ) -1III88IJ I---..,. .... ·IIIICIIJI"I ........ ,.., 

D.1 61.2 

11ІА 

о 

n 

!!ТІ 

П9J1 

]11.4 

т. , 
nІ. 

П9.о 

IIIIIJI 
652.. 

417. 
241. 

МА 
45. 

20.11 

а 

о 

751 

І"! 
325; 

а 

о 

а 

10.1 I7J 

752 

зn 

177~ 

2ИJI 
11 

311 

215.1І 

61-2 

]" ... 

7И 

177! 

--.n.; 

U9J1 



І 
, 

І СІ9СІ2СМ 

l'7DIOZ 

I'7DJDZ 

IIICDOJ 
1IICD04 
IIICDOS 
IIICDINIi 

11IICD07 
І CIIINCIІ 

CI!IINOS 

11І1300 
25ІМІІ4 

150101 

125CIJIIIi 

, .... -, 
._. ..IІі, 1_ 
1_-.+ .• -.,._- ,.~ahDO lІОІІСРІІ1ІК rpIIIIUII" 1_ ... I __ .... s'loplнllilaaA_allClpllфDlD. .. __ 

,-, 
•• 1Іі СІІІІІІІ 

, .. ~" 
ua .. WI ... ··apDI.DI ...... -.РіІМ 

_Н ... · 

І ... _, -'-
і_18І.аІан ____ . 

'8ImUW 
......... аї ':'1 __ "" .-..... _-
,-

І ... .... ,_. 

11181і_ 

1-

І а""" 
І...,... "1IIUI8IJ 

4011 

IIIJ 

21.5 21.5 

141 14' 

671.5 

11 71 

IU 0.2 

1DU ІИ2.2 

nu 751.!1 
_212 213 

101" IIII&JIi 
15117.2 1507.2 
20.6 261.6 
5IU 515.1 

31 31 
JIII.A 311І.4 

IDS.III 1225.11' 

524.1 524.7 

411U11111 DJt.51lll 
311. 311, 

JI а 

4а..а 411.0 

112 112 
281.1 _1.2 

152ІЗ 

30 

45LI ІН. 

В.J 
15. 

3L 20 

1.1 I559З 
7. 

1ПІ,] 

30 

а 

CIJ 

2и.а 

а.а 

--.11 

а 

а 

30: 

а.а 

17.6 

а.а 
2!l5.а 

а..а 
2'5.0 

а.а 

2т 

20.1 

21.5 

І'" 

671.5 

11 

IOIU 
15117.2 
21U 
5UJI 

JI 

JH'" 

1225.111 

... 
215 

.nD.8IIII 
ВІ. 

112 
2"1.2 

І_З 

Ja 



І , 2А .------------~---a~u~--~~~~,~~r--~_~--~,'~~~~--~~.~--~O--~O---~O--~~~~~DI----~~--~.w~I.~·-

'OInН8t, 

1 ..... -
І __ а· 

.051 ....... InllaulШ 

'010111 

.МIМOS 

~ 
laolDZ 

laosol 

IIІСІІіІІI 

11'707ID 
158101 

1158121 

І...., 

124DIIID 
124СІІіО1 

Oanunt.n-, 
і_. 

~..u:a-n.1 --.' 
І 1Іі_ 

,3aaIDI' 

0101" o.n-lIЇIIIaDr'D, 
25ІМОІ '1InIIi _ 

ІН 

0101" 'o.n.a.lliCllDDnl 

010111 

IІ!ІІІ7ОI 

III!IImIII 
1ІІІІ1214 
III7IDDJ 

, 1170101 

ImIZOI 

!І7СМСІ1 

Icncnol 

В 

JI2II 

.-

........ ... ,.,--

..... 

1-

,-

ІЇ 

III8VIIIU 

і_ 

317 ~Ш .U.9 ".1 .ІО • 3117' 
2IJ.A 1».1 149.1' 1IU 
па 10 .15 D J5a 

IIм.tIМ IIIIiUН . 2D1~ '7J U •.••• а 11 116&.11&І 

3IIJ.Z 3OJ.2 209.4 72 6.6 D J1D.2 

...... І6ІІ.ІІ4 о ...!!!L!!:! 
SJ4&.!! 512Т.45 Z2Z.2 IIIJ ..,~ ІІІ 1111I'JJIJ aa.u І 1.m.5 6tIJ.U 3І!I'J ~ 
J: 1I 3ИоІ 222.2 10.1 6.4 О Di:i 

= !ІІІ .011І j ao=r--~~~~~--~----r----+--~2I'~----~0-----r---r--~~--~---r----~--~·~~ 
.... 55.35 .... 5535 :!ИU І "5U5 

а.а 

о 

о 

І 

4511.5 

7 .. 

Т" 

111.9 

4t.2 
311.5 

32121оА 

91"~ 

IUИJ 

1"-

4511.5 211.2 І"'.' 
426.5 28и 1"'.7 18.1 

24 

Тоі 5.Т 1.7 І О 

.7.11 5..7 І.Т 

.ІШt 515.4 207.3 41.5 2.1 
15D.. 1DJ.3 31.4 3 2.1 

]25.1 JII~ &11 31.5 
191.' !16.] 35.11 
.... ..2 38.1 11.4 

]11.5 154.1 51.. 
326f9. 111519. 115'1. 1'JJ6. I'JL 
900. 5D!I1 1136.1 9.,.,,. ІІТ. 

III7D.4 III6l.4 4310.1 l469оА 54.9 
166. Ш. ...., 

2ID.I :!1]1.1 1411.. Ш.7 1'19 

131 131 
І: 

1tt _:!96...J 111 7105 
411 411 1М.:! 117.4 .49.1 
.... Т 101 56 10.7 

JI5.N1 315.141 

4.,., .. .289 4774.219 

JІШ 
Іт.а 

тз 

шо.а 

е.а 

12DZ.3 
НА 

О 

а 

а 

а 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

4ІВ.5 

оІИ.l 

о 

2811.6 

о 

о 
о 

е.а 

761.3 

І а 

І _І 

1 .. '19. 4. 

оІИ.l J..] 

239.. 61.1 

о.Т 

а 

• 

1,1 

1 

237,5 О9.5 

lт.О Іт.а 

JI5.N1 

І ...... 
Іт.а 

m.з т.3 

232D.a 2320.0 ПІа.а 

па 85.а 

85." 
а о 

о І 

о о 

то. za.,.,.O 
1'J,z 

Іо 

а 

о 

о 

I7D7J 

а.а 

IІIІ1.:!І 

ISA 

7.6 

7.6 

1001.Т 

153.2 

JJ5.t 

1".9 

".1 
311.5 

11311..8 

1"-

u В... 50 2421.'1 

Щ.l 

І. 

29" 
.. 11.6 

І!"" 



о. - -І --
І І ';;' . ......-.-

,~,. 

~'7'_ї:.....:.; 
. . 

'0_ IWU &ІІа' "1.2 

10711І8 .- I ... ~- 13 І, 13 
~IOl1i 0.-._, Ш.2 251. 110 І§.6 сі 251.2 
UiШi7 _lIIIV"In §D2..' 5112..1 _о lіilз nl І.А І-А 1.5 S09.J 
-"12 ...... , 5.і 'ІІІ О s.a 
12-

Цi8ii8f ..... ~ ...... і_ 

OJI па па '720.0 
1150101 а l'Ю7 1'Ю7 1'Ю7 1'Ю7 

.1161І 1 ......... __ dott .......... ,Da.DrD, ... 1.11 na~ АIІ2..6 1'Іі'-' П=-І ІМ '016JI OJI OJI U OJI 1016JI 1016JI ІШ-D 

ГiilDI1i о;;......мї_ пu ІJ.I-' .Ui W w 1J.8.5 

107DIDI 
-r .• __ .~ ао .. 

о.а OJI о.а 

-"2 §IJI 'ІН 51 

11І1101 І'" 5IIJI 5DJI 50 

lііітОІ ІІІ ....... ' І""'" .n.Ii ... 1IIIIIIIIIi 2SI 25. i~1J &1 ііі! -а J5I 

1ІІ1Іа:!. I~ 
.-.-..- і .. СІІІ\ amII,. 

'1.5 11 III.~ а 91.5 • ...... '91.' ІІІ, 1211І.' --n1 --,nt а ІІІ.! 
li8iiif ;-;;;;....--;;; w ~~. 2u 9. 55.!1 

• --- _з-..УIІрІі .. "Про 
_.""'" l_cnnaD 

,11І1301 
1~'~'У~-пРаr1C8irf' - ._м. 

І-' 1.6 ... 
1150101 1--- 10lU 1016.~ 10'6.~ 101. 

ІМ .1.--' пw ПIJ.l ІИ&JI .... ~ ~ I1U m .. І .... 6u 'lil.l 517_' оо JIIIU 
11-ua 

,1101111 -- 111І І!ІІІ а ІІІ 
IlІtrШl І ...... ї.- IU 61.11 nJl n:i 7-.t "1 "1 71 .. 

,1І11Ш& 
1п.-..;1 __ -.8IIWh ... іllllli_ _.3 :ІВ..:! 2!ILI 92.' IJ~ I!UI I2IJJI 2llJI , .. 046.] 21.7 517 .. 

11ІІ1'Ііа:!. 61.1 11''-1 n.. ". 17.1 
iUiii5 па--. .... 'A2L!I І.&И. ""іііі2 ""1n n 2J/I Ш IS..I 57 Н ! Iu:LI 

_._з.-.У ..... "Про 

ІП-,:r ....... 
_." r JlE 11 __ 

11ІІ1І1ІІІі 
-.,...-

'ІІ!! ІМ 105 
гt5iiiїii 

і __ 

а D.IJI 3].8.11 3М": ВІ 1 ... __ ..1 .- -' ~I 
12ШІІІІІ 1- --

== ~ 15 
,а n..Ia'l .......... , ....... , 121 12D --.,u 2'JII. - :l1IILII А 21. ru 9IU 

::J ІІа 11-"'- ""іі 
fijjj і7 .- Аа Аа ---- 11. 1"- D. 
Illа 

( __ 
о &1 .20. І§§ ~!;.;: 

--- 3ІІІІ.11 О. :! .І. !Оn Ііі 
Illа 5' ! --.0:.1 И!І - ~ 11. 51.1 

.; 

~~ I~--P: ~ ~ 111_1 45 •• I'.~ ~I'f .5.11 
1150101 і_ " .. 90J и,j 

,ц..... 
~I ~,;; [,1 п ,~ -о' :2AII!IDII 1-.' ІJI~П'УП 

:OJI .. а..а 110.0 

---- , .... , ~ ......... сі ~ 01'''' U О а а а КJ5 
12501а:!. ''-11 ...... '1.35 5 :~ "'flil а КJ5 

г.Азоаl: 7Ш7.311 7J1W5 = ~ J .. ~ 061" - '315:1 .15.1 1t1A I'О7lЗ laaD.a 

7.!1 Й~· 
Сapcnpрааи - LB.CIIIII8IIO 



Перenlк 06'c:кrI ... BIIДDТICII па _асі 6yдyn. ПРОDОДППlев 
38 рasynОIС h"OUIТI8 1ОД1ІССТ)' pOJDlmcy У роц 06 2006 І 

КФК НВ318 ronОlПОro ро3ПОPJIДIUІІСВ 
УТ.Ч.llа 

коштів BcWJro 
ВЇДСО1'ОК l'uumnBII8 

B~ .. oro поraшСНIUl 

06'on- В'148псів 3800proBa-
3anuu.Шllа6саг 3ВВCpweнacri ивершеlllUl 

110сті, ЩО 
ФЇІІІІІСУВВНU 6УДЇВIUЩП18 6удїВПltЦТва 

ІІа 

ПОТОЧІІІІІ yrвoРIUl8СІІ 
на початок 06'Dm!118 
6юджcmюl'O MaA6yrнi 

рік 118ПОЧІПОК 

року роlOl 
року 

тис.~IL % ТlIC.rpR. ПIс.ГРIL ТlIС.rpи. 

1 2 3 4 5 6 7 

BnкonaB"nn КO.lїnrr JjPOBBP~"h"Oi .li~ .. ICO' рад .. 20161,4 41,1 1761,2 2'40,5 0,0 

150101 B~oro, в Т.' по 06'C1C1'8S: 20131,4 41,1 1731,2 2'10,5 
PCКOHcrpyкцia МaRДPНY на пcpc:mні б)'nввру. 

H~ "ra вув. rarapiнa (ІП черra) 'tI1 

ПР1І468111U1 06JaaдJlaннa 2669,0 11 510 200 

БудівlDЩl1l0 wdв6yдalНК)' (п черra) по 

ВYJLГВ11IDinв 11 10251,9 83 1705,1 100 
ПРОU1)'ВlllUUl"ra рскаиcrpyкцia парку 

"ПРDOJCPнnJI" 127,0 127,0 30,0 
РClDиcrpyкцia ІСЇНОТСІІІр)' iu. т.г .IDевчcuкa під 
lІ8ІІ8Ц Y'PO'IIICnIX пoдiJ1" 3724.0 2 3656.0 1177~ 
РClDИ • : IIYJI rPYIDCВCWCOI'O 2765,0 35 1789.0 553,3 
ПpoU1)'ВlllUUl і 6yдiannцrвo 8ОAD8Wнщy дощовоі 

"ra тanoi 8ОДІІ по М1І&:ІПІУ Oбonoln' 105.0 105.0 30,0 
БудівlDЩl1lD nuw.loвy 6toвcmшro 8ОДDUDCТaЧIIUUI 

в раАопі DВPКY "ПРИDJePIШП" 252,0 92 21,0 13,7 
РСІСО • : парку_їм. Т.Г .IDевчeanca 70,8 29 50,0 50.0 
Пpocacnd po6onl S ВIU"O'1'OВІІСНПІІ "Техніко-
ClDПОШ'IIID1'О PDJOIIXYНКY 'lp8Нcnoртиоro 

UI БРОlври-Кniв-БроваРII" 150.0 150.0 150.0 
БудівlDЩl1l0 цер_І "ПОХРО"І ПpecllllТDЇ 
Боrojtодащї" 146,7 146,7 146,7 
БудівlllЩl'llD QCPІСВи" Петра і Пunв" 150,0 150.0 150,0 

ПpoctnpllUUl peкDИCIp)'ICQіі .Івri~вm.пої вутщї 
paltounoro SIl8ЧCНJUI- &уn. Воп'WШlпUl 131,0 35 154 80.0 



-
" /!""дiїї.-"їiiraa naiil~ 8OДQnpo8CUO'. парсу . 

.. Псрсмо ..... :J' CnOpyдIWI' :J60py. O'IJIЩCDІ'" та 
amcoplC'I'8IIНJI ПОIlCpXJfCllIIХ _ОД J 0-1'0 м'lСрораВону 
)LliJJOlUll)П IS2,0 39 9~0 9~0 . liуДЇ81ПЩnO PJJ)fo-Кimuuщr.кoУцcpDIІ "Пpecanoі 

~ДiВJI Марії Heycnunloi Допомоm 50.0 50,0 50,0 
liудівшlЦ11lO церКВ11 Cuto-ДшnplВС'КОіnapaфіі 

1rnl. 50.0 50,0 50,0 

ПРoexmi РОБОТИ по IШRIO в'i':Jшnrx знаків зо.о 30,0 30,0 

Paol. о І 03еРВ 8 lIIIPItY "Псро.fоra" 14,0 14,0 7.] 
Поповненна cnnyrнol'D фоrщy кп "Sровари-

180409 зоше:уcrpіlt" 30,0 30,0 30,0 
Відаіа 3 фЬU'luоt куn"'l)'pВ та спорту 9ОА 0.0 90.s 0,0 

150101 Рекав _. ПJl8IIIUDoноro~- "КУІІI88" 90,! 90,5 
150101 Уорunі'I'IВ ос.ім 5946.1 34,6 431'-'8 1101.0 0,0 

Раон 
о 

дахів 8 зaxnanaк ос:аітІl 235q.O 38.7 1400.0 717.0 

Рекон о iдam.иі та ПРИА6aнJUI обвlUPШlllUI 100,0 100.0 100.0 
река о : cЬa&:IUIY 30Ш 16 9 1260,0 28,2 1120.0 255.0 
1iyJliвнuцrao Mbdtcorem.нi в 30Ш 16 3 491.8 74.8 123.8 120,0 

ПPDClmli JX)6Om нaA06YlIQ8Y ICOP~ 30Ш Ne2 1000 100 100,0 
PaaHc:rpyICUЇII Мсреа npaчoro та XOJIОДИОro 

lOJ101IocraЧ8Н1Ul_JIIQ"З~ 50,0 50 50.0 
РааиetpyКЦia c:nopmaнoro 3811)' rU.ul83ii Ім. 
Lс.опіПиnкa lOO~O 100 100 .. 0 

Реко 
о ~_ 

ІІК1ДСР" 300,0 200 100 .. 0 

Реко • JJIIXY}ЩUTh{ 400.0 340 60,0 
Пpoexruі po6om щодо 6уДЇ8lnщraa IDJCDIJU-с:адка 
16lнai noдвір'іЗОШ І-Ш cro 161 .m.O 690 10,0 

Рекоа .• ·lUJЗ "PoмllUlJC8" 95.0 95 95,0 
YnplUliНUR .uтловснсоt.,uan .. иоro 
rocnoдapC11lll 12440.3 35.4 9121.0 38".0 

150101 Bcьoro,. То" по o6'acras: 10910.3 35,4 8198.0 1511.0 0.0 

П (pCJCOН · ..... rrnовoro сЬоцду 1404 287 1000.0 129.] 
Проrpaмa nepCnCКnl8Н01'О posапrxy JJOдOnpoвiдno-

JC8II8JIiицiIttIОI'D I'DCIIDJUIPCПII1 та 38бc:slJC'lemtll 1900,0 34,2 1250,0 250,0 
Il8CCllClUUI ахіСНОIO mmшlO 8ОДОІО 

іУдїаmщno П1ФХУ в раНоиі МІІЖІУ "Торrмaш" 300.0 33,3 200.0 170,7 



І Irt:IrOI IlIeDC8 .DП'ШlIIoDI'D осаї1"ЛCluar 
Byдi8l.1.QТ80 дsmr ... 1X ualfд8lJtl.oda (npof1НlМ& 

"ПOJJВiD'.") 

ByдialolЦno мDItдIuJIOnd. Д1UI 'бору твп та 

·прпаб8lШІІ oбmwlIUU18 

Пpaeкr від.воду • пос:тіІІпе КОРШ:l)'1І111111J1 3СМСІІldlоІ 
дЬаIllКn під 6yдi1UlUЦrlO 1101101'0 JCJIQODIПЦIL ПО вуп. 

КyryзОВ& 

Пpoeкrні poбcms та peкouClpyкцUo МереІС 

sовиiшm.oro осаїтnOlШll 
Проrpat. .. poDIrrкy ТCJШозвбе3nCЧClП18 .. dc:ra та 
IDПP08IDCНRJI.eRePl'О36срirвючnx ТIIXIIOJIOnn 

180409 Ba.ora, 8 Т.Ч. оо o6'CICТ8S: 

Поооueнwr cmnyrнoro ФОІЩУ ВIqю6lIП'ІОro 
• І ~ranwшro rocnoJUфmsa 

ПоповИCIDUI С'І'ІІ'І'У11ІОI'О ФОІЩУ ю1 "eny.&a 
38)ІОllnmca" 

Поп08НCllU Cnпyrнoro фОПАУ 
Ю'l"Бро. оенерroмережа 

150101 УправniНIIR праці та соцlanыlra:JпIIсту 
.асепеп .... 
РекопcrpyxIIЇII np.u.dIцcнwI тcpmopїВlWloro цempy 

обcnyroвувanнa пcndolШРів та npпа6aнIUI 
o6nuнcнa 

150101 Вімin у alРПU clм'rтa .. onD4Ї 
РеасовструхціІ npJWiщeIШll цempy pea6ininщtї 

4ЇТd-iввaniaiв 
150101 ВімinJСУЛloJ'ПIU 

РеасовструхціІ пр.u.dJцeвнa та сходів кym.тypuoro 

650,0 

1700,0 

1291,6 

2164,7 

1~0 

50,0 

4~0 
1530.0 

530,0 

1000,0 

531.0 

531,0 
1314.3 

1314,3 

!IUOІЩ'У "П~мeтd" ---~34.0 

Реков • : nPИМЇЩСВІІІІIIIICМU М1~. Q \ - '" бlоО,о.~ 

-"-а-Г-- -'-ІІЩО- --0:0- ---- .. ----

154 200,0 2000 

11,8 1160,0 400 

5,7 1228,0 300 

8,3 1998,0 50,0 

12,0 І2.о 

50,0 50,0 

45,0 45,0 
1530,0 2320.0 

530,0 630,0 

1000,0 870,0 

820,0 

24.6 450,0 295.0 0.0 

24,6 450,0 295,0 
31.5 1016,0 1016.,0 0.0 

31,5 1016,0 1016,0 
o~. 434.0 334,0 0.0 

134,0 

0.9 100,0 0.0 
200,0 200,0 

29.5 24701.0 10110,0 0.0 
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