
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішення 
Броварської місы�оїї ради від 29.12.2005 року 

Н!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" та 
до додатків 1,2,3,4. 

Розглянувши ПРОПОЗllції ВlІконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.52 Бюджетного кодексу України, ст.67 
Закону України "Про Державний бюджет України 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 зм іни до рішення міської ради від 29.12.2005р. 
Н!!872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" ( із змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 26.01.06р. Н!! 898-43-04; від 23.02.06р. 
Н!!:931-44-04; від 16.03.06р. Н!! 954-45-04; від 11.05.06р. Н!! 15-03-05; 
від 23.05.06р. Н!! 17-04-05; від 01.06.06р. Н!! 23-05-05, від 20.07.06 
Н!!44-06-05; від 31.08.2006 Н!!71-07-05; від 21.09.2006 Н!! 97-08-05; від 
26.1 0.2006 Н!! 125-10-05) 

1.1. в пункті 1 цифру "99225,63" замінити на цифру "103225,63"; 
1.2. в пункті 1.2. цифру "25607,53" замінити на цифру "29607,53"; 
1.3. в пункті 1.2.1 цифру ,,9147,0" замінити на цифру ,,12247,0"; 
1 4 в пункті ? цифру "101087,23" замінити на цифру "105087,23"; 
1:5: в пункті-2.2. цифру "26849,93" та ,,10280,0" на цифру "30849,93" та 

,,13380,0" 

М. Бровари 
А/І "'~і,~~іNИ/м" 1~. 

профінансувати 

прийняття. 

В.О.Антоненко . , 
8ї: ,.". . 8::.; .. .... . ' е. .\ • '; .' 
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Додаток 1 

до рішення міської РОДІІ 
відJ.І, ((,,/q)GII, N!! ($.1- (1'-f),F , 

ДОХОДІІ БIОДХ(СТУ I\f,БроваРJI на 2006 рік 

Нllііменування доходів 

згідно із бlоджеТНОIО 
~агалLIІІIЇІ СпеціалLllІІЇІ фОllД 

клаСJlфікаціЄIО 
фО11Д РазОl\1 ут.ч. 

бlОДЖет 

РОЗВ •• ТКУ 
2 3 4 5 

Податкові Ilвд:ходх(еIlНЯ 52719,8 1837 

ПодаТ1CJ1 на ДОХОД", подаТКIІ Ніl ПРllбуток, 
~. " 

DодаТКIІ на ЗОlльшеНIІЯ PlfHKOBOI вартості 37870 
Податок з доходів фізичних осіб 37770 
Податок на ПРJ.lбуток підприємств 100 
ПодаТОI( на прибуток підприємств і 

організацій, що належать до Iсом)'налыІїї 

власності 100 
Податки на власність 1810 
Податок з влаСНИІdв транспортних засобів та 

івших самохідних машин і механізмів 1810 
ЗБОРl1 за спеціальне виконання ПрllрОДНИ:Х 

ресурсів 4950 

Плата за землю 4950 

Внутрішні подаТКlІ на товаРl1 та ПОСЛУГJf 3484 27 

Податок на промисел 8,9 

Плата за державну реєстраціJO с)'б"єктів 
ПЇДПРliСМНJ.ЩЬКОЇ діяльності, об'єднань 
громадин, асоціацій, інших добровілЬНIIХ 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

75 статутів територіальних громад 

lhaтa за державну реєстраціІО, крім плати за 
державну реєстрацію суб"єктів ' 

0,1 підприємницької діяльності 
lhaTa за торговий патент на деякі ВИДІІ 

3400 27 
!...ЇДnРИЄМНИЦЬКОї діяльності 
!НШі подаТКlI . ' 

6415,8 

Місцеві пода'Пси і збори 
1215,4 

-
" , 

0,4 
.!!ксованиЙ сільськогосподаРСЬІСI'ІЙ податоК 
~ДИИИЙ податок для суб"єктів ~алого 5200 
~рисмництва, ' 368,7 3986,1 О 
~ Неподаткві иадходжеllНЯ 
lIадХодхсеНИJІ J<оштів від ВЇДШlсодуваННJІ . . , 
ВТрат ~i '" '" .... _________ ~ ...... "уоп 

ТIiС,l'РН, 

РаЗОl\1 

) 
54556,8 

37870 
37770 

100 

100 
1810 

1810 

4950 
4950 

3511 
8,9 

75 

0,1 

3427 
6415,8 
1215,4 

0,4 

5200 
4354,8 
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1ЯnJ!ІХО,l1ЖС:I1НJ1 від розміщення в устаНовах 
банків Тlll\Iча~ово вїЛlаtlllХ БJOдже ГНИХ коштів 

. 
IJI ПlДПРIІСМЦЯМИ чаСТJ(J'1 вартості 

продукції, ВlІготовленої з 

на 111мчасове відХllлеНШI від вимог 

стаНдартів щодо якості продукції, 

ДержаВНIІМ комітетом України по . 
Іфікаціі 

та інші санкції 

Іща 

за КОрllС1)'В8ННЯ позиками, які 

з ~ІісцеВIfХ бюджетів 

надходження БJOДЖетних установ 

від з капіталОl\f 

від відчуження майна, ЯІ(е 

АвТОНОАШЇЙ Республіці Крим та .... 
ЩО звuxодиться У комунальши 

від продажу землі і 
8КПІвів 

від проД8ilСУ земслм'И" діJlJJlJОІ( 
ПРИЗІШ1JСJlШ, до 

зе)lель деРiJCо,шоі "'іl 

I ...... W~DU.al фонди УТВОРеІ.і 'Jep"OIJIIO'O IІодоlO 
K,JHM, Qрrll'ШМIІ 

IAIICueaorn самоврядуm,""И 'Г3 мJ(ЩОDJtМІІ 
виконаsчо' . 

37 

270 
270 

61 

61 
О 

О 
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3061 

3,2 

3057,9 

1330 

109 

37,9 

4850 
22958 

.. 

925 

37,7 

270 
270 

61 

61 
3061 

,3,2 

3057,9 
12247 12247 

1330 1330 

10917 10917 

10917 10917 

37,9 

12247 



"субвеJIція з державного БІОДЖету місцевим 

: 
бlОДХСетам ІІа надаllНЯ пільг з послуг зв'ЯЗJty та 
інШІIХ передбачеJlИХ заr(ОllодаВС1'ВОМ пільг 

• (ІсріМ пільг нп одержаНIJЯ ліків, 
· 
і зубопротеЗ~аІШЯ, ОПШ1ТУ електроенергії, 
: 
• ПРllРОДIІОГО І СJ(раплеllОГО газУ на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного 

· побутового ШUJиво. послуг тепло-, 

· водопостачаJlНЯ і водс.шідвеДСJJШI. I(ВilРlI1РIJОЇ 
І 
! плаТІІ, вивезеНIJЯ поб)'1'ОВОГО смі',-гя та рідких 
! нечистот) та I(ОМl1енсаціlO за піЛIJГОВllЙ проїзд , 
! 

~09 окреМІoJХ категорій громадян"; 1130 1130 - .-, "СубвеJJція з державного бlOдже1У місцевим 

· бlОД)lсетам на Н1\даНШl lІільг та )ІШТЛОВИХ , , 
суБСllдій JJос&:леJJНIО ІІа придБШIІІИ тпер,tОгО та · 

· рідкого пічного побутового ПВЛИlJа і 

310 скрапленого І'азу"; 0,2 0,2 

• · "Субвенцїя з державного бlOджеry місцевим 
і БJОДЖетам на соціально-еКОJJомічииіі розвиток , 

регіонів, виконання заходів з упереджеlllJЯ 

; аварій та запобігання техногеНJlIІМ 
І 

! катастрофам у ЖИТЛОВО-l(ОМУИВЛЬИОМУ І , 
і 

господарстві та на інших аварійних об'сrcrах , 
І 

І комунальної власності і на ВJlКОJJання 
І інвестиційних проектів, у тому числі на 
І , капітальний ремонт сільських ш,(їл, 118 
; 

РОЗВИТОК та реІ(ОНСТРУlщіІО цеІ1тралізованих 
СIlСтем водопостач8ННJI та водовідведеНJlЯ, на 

впровадження заходів, спрямоваllИХ Н8 

1322 
зменшеНІIJI витрат по вироБІІИЦТВУ, передачі 

777;3 777,3 та СПОЖJшаННІО теплової еІІергіl'''; .....;;;;: 
)]23 

І Субвенція з державного БІОДЖету місцевим 
бlОДЖСТВМ ІІа здіЙСІІеШIJI виплат, ВИЗJIачених 
ЗаКОIlОМ УІ(раїllJoJ "Про реСТРУІСТУРflзnціrо 
заборгованості З виппат, передБОLІеlШХ 
CТ8тrelo 57 30І(ОНУ УІ(раїнJoJ "Про освіту". . 
педагогічним hay!(obo-педагогіЧIlИМ та ІНШІ·ІМ 

762,8 762,8 ' .' " 
Di7з 

!,атегоріям праціВНИІ(ів ІІавчanыІхx З81<л8Д1В . 
СУбвенція З державного БІОД)lСету обласноМУ 

\ 6ІОД)Кету I<IiїJJCbl(OЇ області Шl проведеlJ1lЯ . . 
СlСспеРІімеіІту зп принц.1ПОМ "Гроші ХОДЯТЬ за 

. 
1322,2 1322,2, 

........ ~IIIOIO" 



~ . б·~~~~;;~--Г------т------~------,-----~~~~9!~ В63 еубвенЦlЯ З де~жавного IОДіКету місцевим 'І w 
~ БJоД>Кетам ІІа ~)JнансуваНJiЯ у 2006 році 
: програм-переМО~Jсців Всеукраїнського 
; конкурсу проеJС:ТJВ та програм розвитку 

: ~licцeBOГO самоврядуваlJНЯ 2005 року 
~ tубвенція з державного бlоджету місцевим r'· БJоджетам на проведення виборіІІ деПУlатів 
: ВерховНОЇ РаДIІ ~BTOII()MHOЇ РеСllубліКIІ Крим, 
: місцеВIІХ рад та СJЛЬСІJІ\ІІХ, сеЛIІUtllих, міських 

голів" 
~. б ~S8 СубвеНЦJJl З державного IОдже1)' місцевим 

. БJОДЖCТnМ на утримання діТСЙ-Сllріт та дітей, 
позбавлених бt1ТЬJ(ЇВСIJI\ОГО піJ<ЛУllаНIІЯ. в 
ДlіТJlЧИХ будинках сіl\lеЙIІОГО ТIlПУ та .. . . 
ПРlіliОМНИХ СІМ ях 

"Субвенція З державного бlOдже-ry місцевим 

бlоджетам на погашення заБОРГОllаJlОсті 

~ПlН}'лих років з ріЗНllці в тарифах Шl теплову 

енергію, послуги З водопостачаНIІЯ та 

водовідведення, що постачалИСJl населенню, 

па Вlшикла у ЗВЯЗІС:У З невідповідністlО 

фактичної вартості теплової енергії, послуг З 

водопостачання та водовідведеНlIЯ тарифам, 
що затверджувалися органами дсржаВIІОЇ 

• » 
ВЛaдlі чи органами МІсцевого саl\lОВРЯДУВання 

10380 Субвенцш з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання центрами соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді соціальних 

t. послуг ін'єкційним споживачам Jlаркотиків та 
L.. членам їх сімей на 2006 рік 
10319 

· Субвенцш з державного бlОДЖету місцевим 
бlОДЖетам на заходи щодо заборгованостві 
ГРомадян за житлово-комунальні послуги та 
енергоносії в рахунок часткової IcoмneHcaцiї 

~ Втрат від знецінеННJI грошових заощаджень 

~! іншої частини бюджету 

~IO Кошти, одержані із загальноГО фонду бlОД>lСету 
~ ~ БJОДЖету розвитку (спеціальноГО фонду) 
~ !!зОМ доходів . 
",~ьoгo доходів 

МіСЬІСIJП гоnова 

350 

63,2 

122 

72,1 

73618,1 
73618,1 

350 

63,2 

122 

4774,289 4774,289 

72,1 

315,941 315,941 

1559,3 1559,3 1559,3 

1559,3 1559,3 15~9,3 

29607,530 13806,3 103225,630 

29607,530 13806,3 103225,630 

В.О.Антоненко 

. 
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. ПРОПОЗИЦd 
до РІшення Б~,оварської міської ради від 23.11.2006 року 

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 2,3,4. 

Розглянувши пропозиції бюджетних 
Броварської міської ради 

пропонує: 

доходи. 

установ, виконком 

1. ЗбіJlЬШИТИ доходну частину бюджету міста ва 2006 рік на 
загаJlЬНУ суму на 4000.0 тис. грв., встановивши В розмірі 
103225,630 тис. ГрН., з вих: 

1.1 ЗбіJlЬШИТИ доходну частину спеціаJlЬВОГО фонду бюджету міста 
ва суму 4000,0 тис. грн. вставовивши в сумі 29607,530 тис. грн. 
в тому ЧИCJIі: 

1.1.1 по КФК 50110000 "Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядуванни 
та місцевими органами виконавчої влади" на суму 900 ТИС.Ірн., 
встановивши в розмірі 4850,0 тис.грн; 

1.1.2 по КФК 33010000 "НадходжеННJI від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призиачеШlЯ до розмежування земель 
державної та комунальної власиості на суму 3100,0 тис. 
грн.,встановивІПИ в розмірі 10917,0 тис. Іри. 

2. В межах заГ8JIЬНОГО обсягу обсягу доходноі частину бюджету 
міста здійснити перерозподіл: 

2.1 Збільшити доходну частину загаJlЬНОГО фонду бюджету міста 
ва 2006 рік на загальну суму 900,0 тис:грв., з нп: . 

2.1.1 по КФК 14070000 "Плата за торговии патент на деsпo. види 
підприємницької дЬшьності" на суму 800,0 ТИС.Іри., встановити у 

розмірі 3400,0 тис.грН.; ., 
2.1.2 по КФК 16010000 "Місцеві податки 1 збори' на суму 15,4 ТИС.Ірн., 

встановивши у розмірі 1215,4 тис.грн.; 



.. Проектні роботи по реКОНСТРУКЦІ··I· вул Ки·· .. . 290 О . ІВСЬКОІ В СУМІ ,тис. 
ГРН.; 

... Будівництво інженерних мереж дитячого містечка" Кіндердорф" в 
СУМІ 1 08,0 тис. грн.; 

.. Проектування. павільйону бюветного водопостачання по вул. 
Грушевського в СУМІ 21,0 тис.грн.; 

4.1.1.3 по КФК 150101 ес Капітальні вкладення" зменшити видаТIGI 
ва суму 132,1 ТИС.грн , В тому числі: 

.. по реконстру.кціі майдану на перетині бульвару вул. Незалежності 
та вул. ГагаРІна ( 111 черга) та придбання обладнання на суму 10,6 
тис. грн.; 

.. Будівництво поливального водопроводного парку " Перемога" на 
суму 91,5 тис. грн; 

.. Проектні роботи по проектуванню в"їздних знаків на суму ЗО тис. 
грн. 

4.1.2 Управлінню житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради збільшити видатки спецільного фонду на 

суму 1927,4 тис. грн втому числі: 
4.1.2.1. по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади" на суму 825,0 тис. грн., з них: 

- на благоустрій міста на суму 730,0 тис. грн; 
на придбання газових плит та колонок для незахищених верств 

населення. відповідно до програми соціального захисту населення 

на суму 95,0 тис. грн. 
4.1.2.2. по КФК 180409" Внески органів місцевого самоврядування 
у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності в сумі 700 
тис. грн, в тому числі: 

_ Виробничому управліmпo комунального господарства на суму 

200,0 тис. грн; 
_ К.П." Броваритеплоенергомережа" на суму 350,Отис. грн.; 
_ К.П." Флора" на суму 150,0 тис. грн.. ". 

4.1.2.3. по КФК 150101 "КапіталЬНІ 81C1lадення зБІЛьшити 
видатки на суму 402,4 тис. грн. з них :' 

_ "П оо розвитку теплозабезпечеННJI МІста та впровадження 
по рогр .... " CVUV 266 О тис грн 
енергозберігаюЧИХ техноЛОПИ на J ..... J ' .,. 

. cтp~ii житлового фонду' на суму 136,4 
- по "ПрограМІ peKOHJ"-' 

тис.грн.; КФК 150101 "Капітальні 81C1lадення" зменшити 
по !МУ 191 8тис. грн., з них: 

видатки на sагQЛЬНУ су. 'еконструкціі мереж зовнішнього 
_ по "ПроеПИИХ роботах та Р 

. " а CVUV 42 О тис.грн.; . 
ОСВІтлеИIUI н .J ..... J ' ктивного розвитку ВОДОПРОВ1ДНо-

- по "ПрограМІ перспе та забезпечеННJI населеННJI JlКЇсною 
каналізаційного господарства . 
питною водою" на суму 72,8 тис·ГРН., 
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- по "Будівництву майданчиків ДJIJ[ збору ТВП та придбання 
обладнання" на суму 38,0 тис.грн.; 

- по "Реконструкції доріг і тратуарів" на суму 39,0 тис.грн.; 

4.1.3 Відділу КУJJЬТУри Броварської міської раДII: 
-по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" 
встановити видатки на суму 25,0 тис. грн., в тому числі: 
-Облаштування сцени актового залу школи мистецтв на суму 25,0 
тис. грн. 

4.1.4. Відділу ФіЗКУJJЬТУРИ та спорту Броварської міської раДII: 
- по КФК 150101 "Капітальні вкладення" встановити видатки на 

суму 100,0 тис.грн. на будівництву спортивних майданчиків.; 
4.1.5 у правлінню освіти броварської міської ради: 

- зменшити видатки по КФК 150101 на загальну суму 144,6 тис. 
грн., в тому числі по об"єктам: 

- Проектні роботи на добудову корпусу ЗОШ N!! 2 на суму 84,6 тис. 
грн.; 

_ Реконструкція даху НВЦТМ на суму 60,0 тис. грн. 
_ Збільшити видатки по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені 

органами місцевого самоврядування і місцевими орг~ами 
виконавчої влади" на суму 50,0 тис.грн., В тому ЧИСЛІ на 

капіті\альний ремонт закладів освіти. 
~~paTH 

.l 01 оi!l * -от" * 
,.," ~ф 
q~ 0)-0 

~_~. ~ ~ в.о. Антоненко 
Міський голова -7 .... .(ь 

9"" 
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ПОДАННЯ 

Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожко І.В. 

Прошу включити на розгляд сесії Броварської міської ради яка 
відбудеться 23 листопада 2006 року питання: 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Бровари за 9 
місяців 2006 року. 

2. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.2005 
року N!!872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" та додатків 1,2,3,4. 

Начальник фінансового управління ~А.М.зеленська 
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