
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до рішення І 
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. 

Розглянувши пропозиції виконавчого 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", на 
виконання рішення Київської обласної ради від 30.11.2006 року N!! 
081-07-V"Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 
29.12.2005 N!!З32-28-ІV "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. 
N!!872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" ( із змінами, 
внесеними рішеннями 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. N!! 23-05-05, від 
20.07.06 N!!44-06-05; від 31.08.2006 N!!71-07-05; від 21.09.2006 N!! 97-

. 08-05; від 26.10.2006 N!! 125-10-05; від 23.11.2006 N!!153-11-05) 
1.1. в пункті 1 цифру "103225,63" замінити на цифру "104692,814"; 
1.2. в пункті 1.1. цифру "73618,1" замінити на цифру "74706,084"; 
1.3. в пункті 1.1.1. цифру "20358,8" замінити ва цифру "208.70,9~4"; 
1.4. в пункті 1.2. цифру "29607,5~:' з~іНИТИ ва цИфру" "29986,73':: . 
1.5. в пункті 2. цифру "105087,2~, за~шити на цИфру" 106554,4~~ ; 
1 6 пункті 2.1. цифру "74237,3 замІНИТИ на цифру 75325,284.; 
1:7: : пункті 2.2. цифру "3.0849,93" замінити в~.ци~ру "~1229,13" .. ' 
2 Д І" 3 4 до РІшення БроваРСЬКО1 МІСЬКО1 ради вІД 

• одатки ~" "П б . 2006· " 29. 12.200Sp. N!! 872-41-04 ро ~~eT Ml~~a ва РІК з 

ми змінами викласти в нов1И редаКЦ11 (додаються). нас-ryпни ..... сеп б 
рішення БроваРСЬКОl МІСЬКО1 Ради ро юджет 

3. ~ОПОВНИТ2ИО06 рік" від 29.12.2005 N!! 872-41-04 пунктом N!! 22 
МІста на . . 1.· 
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такого змісту: "Дозволити фінансовому управлінню 
Броварської міської ради з метою ефективного використання 
фінансових ресурсів, заключити угоди з установами банків про 
розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів місцевого 
бюджету. Порядок та умови розміщення коштів погоджується з 
постійною комісією з питань соціально-економічного та 
КУЛЬТУрного Розвитку, бюджету, фінансів та цін 

4.фінансовому управлінню Броварської міської ради 
профінансувати видатки, згідно з даним рішенням. 

s. Це рішення набирає ЧИННО~І го прийняття. 
~ '1-':-;'і"'-"1і:; 
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Секретар ради o.o:J. І.В.Сапожко. 
СІ) 



ПоданнЯ: 

начальник 
фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

І . 
~ А.М.ЗелеНСЬkа 

_ заступник міського голови С.М.ВОЗНJI. 
І 

_ начальник юридичного відділу 

, /:J 

с: ёL І.Г.Лавер 

- начВJIЬИИК у~авлінИJI економіки ~ І'" Н.І.Сачевко 

- начВJIЬИИК ЗВГВJIьного відділу /~ 
L _--.-/ 

Н.І.Гнатюк 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 

бюджету,фінаисів та цін -'-~м-:-IМ----- А.В.Булка 



JJrUJlAPCLКA МІсьКА РАДА КиЇВської ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, М. Бровари, вул. Гагаріиа,lS. Тм. (294) S-40-94, 224-62-72 

.~~--___________ ~H!~ ____ ~Г 
[] иа1& _____ .Від 

. DPопозИЦІІ 
до РІшення Броварської міськоі ради від 07.12.2006 року 

"Про виесеиНJI 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, 
Броварської міської ради 

виконком 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОХОДИ 
1. на виконанИJI ріmеИИJl Київської обласної ради від 30.11.2006 

року N!! 081-07-V ''Про BHeCeННJI змін до рішеВНJI 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 
1087,984 тис.грн., з них: 

1.1. по КФК 410204 "Додаткова дотація, що одержана з 
державного бюджету" встановити на суму 575,8 тис.грн.; 

1.2. по КФК 410358 "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на утрим8ВВ.JI дітей-сиріт та дітей, позбавлевих. 
батьківського піклування, в ДИТЯЧИХ будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях" збільшити на суму 1,6 тис.грн.; 

1.3. по КФК 410306 ""Субвевція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на виплату допомоm сім'ям з дітьми, ., . . . . . 
малозабезпеченим сІМ ЯМ, umaщцам з дитинства, Д1ТJIМ"'ШВamдам та 
тимчасової державної допомоги дітnt" збільшити на суму 382,5 ТИС.Ірн.; 

1.4. по КФК 410309 "Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання ~г. з послуг зв'язку ~ .інших передбачевих. 
законодавством пільг (крІМ. ПІЛЬГ на о~ержавия: Л1ЮВ, зубопротезyвamur, 
оплату електроенергії, пр~о~ого 1 скрапленого газу на по~утові 
потреби, твердого та piдкo~o mчиоГО побутового ~алива, послуг тепло-, 
водопостачаивя і ВОДОВJДВедеНИJI, кваРТИРНО1 пл~ти, в~езе~ 
побутового cМЇ'lТJI та рідкиХ нечи~) та компенсаціЮ за П1JIЬГОВИИ 
проїзд окремих категорій громадян" збшьшити ва c'JМ'j 130,0 ТИС.ІрИ.; 
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. 1.5. по КФК 410370 "Субвенція з державного бюджету 
МІсцевим ~~джетам .на проведенНJI виборів депутатів Верховної Ради 
~TOHOMHOI. :,есnyБЛII<И Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
МІСЬКИХ ГОЛІВ зменшити на суму 1,916 тис.грн. 

. ВИДАТКИ 
1. ЗБІЛЬШИТИ видаткову частину бюджету міста на суму 1087,984 

тис.грн., з них: 

1.1. у правліННIО праці та соціального заХІІСТУ населения 
Броварської міської ради збільшити видаТКl1 на загальну суму 551,6 
ТІІС.ГРН. : 

1.1.1. по КФК 070303 "Дитячі будинки (в.т.ч. сімейного типу, 
прийомні сім'і)" збільшити на суму 1,6 тис.грн.; 

1.1.2. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядувaнНJl" по КВК 
1111 збільшити видатки на суму 37,5 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 32,4 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахуванно на 
заробітну плату" 5,1 тис.грн.; 

1.1.3. по КФК 170102 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" на суму 
106,0 тис.грн.; 

1.1.4. по КФК 170302 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
окремим категоріям громадян на залізничному транспорті" збільшити 

видатки на суму 4,0 тис.грн.; 
1.1.5. по КФК 090203 "Інші пільги ветеранам війни та праці, особам, 

які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами" збільшити видатки 

на суму 8,5 тис.грн. 
1.1.6. по КФК 090206 "Інші пільги ветеранам військової служби, 

ветеранам органів внутрішніх справ та ветеранам державної пожежної 
охорони та ін." змешпити видатки на суму 3,5 тис.грн.; 

1.1.7. по КФК 090209 "Інші пільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою" збільшити видатки на суму 15,0 тис.грн. . 

1.1.8. по КФК 090303 "Допомога на догляд за дитиною ВІКом до 3 
оюв незастрахованим матерям" зменшити на суму 20,0 тис.грн.; 

Р 1.1.9. по КФК 090304 "Одноразова ДO~OMOгa при народження 
дитини" збільшиТИ на суму 274,8 тис.грн.; .... . . 

1.1.10. по КФК 090305 "ДO~OMOгa ,.а Дlтеи, JIIQ перебувають шд 
. · анвям" збільшити на суму 5,5 тис.грн.; 

оmК01Ю1 ЧИ11 ПІКJIYВкфК 090307 "Тимчасова державна допомога дітям" 
.. . по 

б· суму 4 5 тис.грн.; . 
З шьшити на КФК 090401 "Державна соціальна. допомога 

1.1.12. по ім'ям" змеНШИТИ на суму 20,5 тис.грн.; 
малозабезпеqе~~ 091300 "Допомога дітям-інвалідам та інвалідам з 

1.1.13. П~ К с 138,2 тис.грн.; 
дитинства" зБІЛЬШИТИ на уму 



1.2. ВІІКОНКОМУ Броварської міської раДl1 збіJlЬШ11Т11 ВllДатки на 
заГВJlЬНУ суму 54,784 ТІІС.ГРН.: 

1.2.1. по О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядуванНJI" збільшити 
видатки по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 35,0 тис.грн.; 

1.2.2. по КФК 250203 "СубвевцiJI з державного бюджету місцевим 
бюджет~ на проведеВНJI виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
РеспуБЛІКИ Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" 
зменшити видатки на суму 1,916 тис.грн.; 

1.2.3. по КФК 120100 "ТenебаченВJI і paдioMoвneHНJI " збільшити 
видатки на загальну суму 21,7 тис.грн., по КВК 1111 "Заробітна плата" 
на суму 15,0 тис.грн. та по КВК 1120 "HapaxyвaнВJI на заробітну плату" 
на суму 6,7 тис.грн.; 

1.3. Фінансовому упраВJlіННIО Броварської міської ради по КФК 
О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядуванНJI" збільшити видатки на суму 
14,6 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 13,2 
тис.грн., по КВК 1120 "Нарахувавно на заробітну плату" на суму 1,4 
тис.грн.; 

1.4. УпраВJlінню KOМYH8JlLHOЇ ВJlасності Броварської міської 
ради збільшити видатки по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого 
самоврядуванНJI" на суму 12,3 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 11,1 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахув8.ШIJI на 
заробітну плату" на суму 1 ,2 тис.грн.; 

1.5. ВіддіJl У справах сім'ї та МОJlоді Броварської міської ради по 
КФК 010116 "Органи місцевого самоврядувавНJI" збільшити видатки на 
суму 2,3 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 
1,7 тис.грн., по КВК 1120 "Нарахувавво на заробітну плату" на суму 
0,6 тис.грн.; 

1.6. Сяужба у справах неПОВНОJlітвіх Броварської міської ради 
збільшити видатки по КФК 010116 "Органи місцевого CaмOBpJIдyВ8.ВНJI" 
на суму 2,6 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 1,9 тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахуванво на заробітну плату" на 

суму 0,7 тис.грн.; . .....• 
1.7. УпраВJlіИИJl ОСВІТИ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ~ади збlJlЬШИТН 

видатки ва заГ8JlЬИУ суму 401,1 тис.гри., в тому ЧИeJIІ: 
1.7.1. по КФК 010116 "Органи місцевого C~OBPJIдyВ8.ВНJI" 

збільшити видатки на суму 10,8 тис.грн., в тому ЧИСЛІ по КВК 1111 
"Заробітна плата" на суму 8,1 тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахуванно на 
заробітну плату" на суму 2,7. тис.грн.; . . .. 

172 КФК 070101 "ДоПlК1JlЬН1 заклади ОСВІТИ" збшьшити 
. : · по ки на суму 190,6 тис.грн., з них по КВК 1160 "Оплата 

ПОТОЧНІ видат ... " 88 8 • 
комунальних ПОСЛУГ та енергонос11В на. cYJfi ' т(ис.грн., .. 

. 1.7.3. ПО КФК 070201 "З~НОО.СВ1:Н1 ~оли в т.ч. ~o~a-~~ 
• при IJII(ОЛl), спеЦ18J11ЗОВ8Н1 школи, щеl,· nМИ8Зll, 

caдo~ 1НТ);PH~~ шити видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних 
колепуми . з !ль іів" на суму 170,1 тис.грн.; 
послуг та енергоноС 



4 

1.~.4. ~.o КФК 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашюЛЬНОI роботи з дітьми" збільшити видатки по КВК 1160 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 29,6 тис.грн. 

1.8. УправліННIО економіКIІ Броварської міської ради по КФК 
О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядуванНJI" збільшити видатки на суму 
14,4 тис.грн., в тому числі по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 12,6 
тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 1,8 
тис.грн.; 

1.9. Управлінню Жllтлово-комунального господарства 
Броварської міської радн збільшити видатки по КФК 010116 "Органи 
місцевого самоврядуванНJI" на суму 14,3 тис.грн., в тому числі по КВК 
1111 "Заробітна плата" на суму 10,5 тис.грн., КВК 1120 "НapaxyвaнНJI на 
заробітну плату" на суму 3,8 тис.грн. ; 

1.10. Відділу культури Броварської міської ради збільшити 
видатки по КФК 110204 "Палаці і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу" по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 20,0 тис.грн.; 

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

2.1. Управлінню праці та соціального захисту насenенвв 

Броварської міської зменшити видатки на загальну суму 90,2 
тис.грн.: 

2.1.1. по КФК 091204 "Територіальні центри і відділен. соц. 
допомоги на дому" зменшити поточні видатки на суму 75,0 тис.грн., 
збільшивши при цьому видатки по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 
1,0 тис.грн. та по КВК 1120 "Нарах:уванно на заробітну плату" на суму 
2,0 тис.грн.; 

2.1.2. по КФК 081002 "Інші видатки на охорону здоров'я" зменшити 
видатки на суму 24,0 тис.грн.; . 

2.1.3. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
збільшити поточні видатки на суму 5,8 тис.грн.; 

2.1.4. по КФК 090204 "І1ільги ветеранам військовоі служби та 
ветеранам органів внутрішніх справ та ЇВ. на житлово-комунальні 
послуги" змеНШИТИ видатки на суму 50.!0 тис.грн.; 

2.1.5. ПО КФК 090207 ''Пільги JГРОМ8ДJПIам, Ш. постр~али 
внаслідок ЧорноБИЛЬСЬКОї катастрофи, дружинам (чоловІКам) та ДІТЯМ 
померлих гpoM8ДJIН, смерть ЯКИХ. ПОВ'JIЗ~а з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальНІ послуги зменшити видатки на 

суму 81 О тис.грн.; . '" 
. 2.1:6. по КФК 090201 ''Iliльги ~eтe~aнaм в1ИНИ, особам. на ~ 

Ивність Закону УкраІНИ Про статус ветеранш В1ИНИ, 
поширюється Ч__ "б· б· ... .. ціальноro захисту , осо ам, JIК1 мають осо nИВІ заслуги 
гаРaнтlБl ІХ ~Ощиною вдовам (ВДЇВЦJIМ) та батькам померлих (загиблих) перед атьК1В' Б··· .. . .. . особливі заслуги перед атьКІВЩИНОЮ, ДІТЯМ вlИНИ, 

ОСІб, JIК1 ~ають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
особам JIК1 мають б ) ·б· б . .' б хам померлих (заги JDIX ОС!, JПQ мають осо лив! 
(ВД1ВЦИМ) та ать 



трудові. з~слуги перед Батьківщивою, жертвам нациських переслідувань 
та реаБШІ~ОВаним ГPOMaдJlHaм, JПCi стали інвалідами внаслідок репресій, 
або є пеНСІонерами на житлово-комунальні послуги" збільшити видатки 
на суму 500,0 тис.грн.; 

2.1.7. по КФК 090405 "Додаткові виплати населеmпo на похритrя 
витрат на оплату житлово-комунальних поcnyг" зменшити видатки на 
суму 369,0 тис.грн. 

2.2. BIIKOIIKOMY Броварської міської paдll змеНШllТИ видаТКJI на 
загальну суму 8,0 тис.грн., З них: 

2.2.1. по КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист 
населення" зменшити видатки на суму 5,0 тис.грн., збільшивши при 
цьому видатки по КФК 110103 "Філармонії, музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи" на суму 5,0 тис.грн.; 

2.2.2. ПО КФК 100203 "Благоустрій міста" зменшити поточні 
видатки на суму 35,0 тис.грн.; 

2.2.3. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
збільшити видатки по КВК 1160 "Оzшата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 12,0 тис.грн.; 

2.2.4. по КФК 250404 "Інші видатки" збільшити видатки на суму 
15,0 тис.грн. 

2.3.Управлінню житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради по КФК 010116 "Органи місцевого 
самоврядування" зменшити видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв" на суму 0,1 тис.грн. ", збільшивши при цьому 
поточні видатки на суму 0,1 тис.грн., 

2.4. Відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міськоі ради: 
2.4.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядyвaивJI" 

збільшити видатки по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 2,1 
тис.грн.,змешпивПІИ при цьому видатки по КВК 1120 "Нарахуваино на 
заробітну плату".; . . 

2.4.2.по КФК 091101 "Утриманн.и цешрш соЦІальних служб ДJIJl 
сім'ї дітей та молоді" зменшити видатки по КВК 1160 "Оплата 
ко~альних послуг та енергоносіїв" на суму 4,2 ТИС·ГРН., збільшивши 
при цьому видатки по КВК 1120 ''Нарахуваино на заробітну ШІату" на 

цю ж суму. . Б оо." б· 
2.5. Управління ОСВІТИ роварсько. МІСЬКОІ ради з IJIЬШИТИ 

видатки ва суму 98,2 тис.грн.:.. . " . . 
2.5.1.по КФК 070101 "Доппальш закп8ДИ ОСВІТИ збшьІПИТИ потоЧНІ 

видатки на суму 106,2 тиС·ГРН.; .. .... 
2.5.1. по КФК 070201 "загальИОО.СВ~ТИ1 ~ОJIИ (в Т.Ч. ~o~a-~ 

. ... при школі) спеЦ18JI1Зовam школи, шцеl, г1МИазu, 
садок, пrreрна~ .' 5 О . )" вшити потоЧНІ видатки на суму , тис.грн.; 
колеГіУМИ зм~фк 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із 

2.5:2. П~ оботи з дітьми" змеНПШТИ поточні видатки на суму 1,4 
позamюльво~ р и цьому видатки по квк 1160 "Оплата 
ТИС·ГРИ. зБІЛЬШИВШИ пр ... " vuv 2 7 тис грн . , та енерroНОСІІВ на 0.1 .... .1' • ., 
комунальних послуг . 



2.5:3. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія" зменшити 
ПОТОЧНІ видатки на суму 38,1 тис.грн., збільшивши при цьому видатки 
по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 9,2 тис.грн. та по КВК 1120 
"HapaxYBaHНJI на заробітну плату" на суму 11,2 тис. грн. 

2.5.4. по КФК 070805 "Групи централізованого господарського 
обслуговуванНJI" збільшити видатки наз8Гальну суму 13,0 тис.грн., з них 
ПО КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 10,4 тис.грн. та по КВК 1120 
"Нарахуванно на заробітну плату" на суму 2,6 тис. грн.; 

2.5.5. по КФК 070808 "Допомога дітям-сиротам та дітям, 
позбавлених батьківського піклуванНJI, яким виповнюється 18 років" 
зменшити видатки на суму 5,0 тис.грн. 

2.5.6. по КФК 070802 "Методична робота, інші заходи у сфері .. ." . 
наРОДНОІ ОСВІТИ зменшити ПОТОЧНІ видатки по КВК 1120 "Нарахування 
на заробітну плату" на суму 4,0 тис. грн., збільшивши при цьому поточні 
видатки на суму 0,5 тис.грн., з НИХ ПО КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 0,4 тис.грн.; 

2.5.7. ПО КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист" 
зменшити видатки на суму 4,3 тис.грн. 

2.5.8. ПО КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна 
робота ДІОСШ" зменшити поточні видатки на суму 24,8 тис.грн., 

збільшивши при цьому видатки по КВК 1111 "Заробітна плата" на 
суму 25,5 тис.грн.та ПО КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на 
суму 12,5 тис. грн.; 

2.6. Відділ культури Броварської міськоі ради: 
2.6.1. по КФК 110205 "Школи естетичного виховання дітей" 

зменІІІИТИ поточні видатки на суму 2,0 тис.грн.,збільmивши при цьому 
видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на 
суму 5,0 тис.грн.; 

2.6.2. ПО КФК 110502 "Інші культурно- освітні заклади та заходи" 
зменmити поточні видатки на суму 3,1 тис.грн.,збільmивши при цьому 
видатки по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 2,3 тис.грн. та по КВК 
1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 0,6 тис. грн.; 

2.6.3. по КФК 110202 "Музеї і виставки" зменшити поточні видатки 
на суму 5,0 тис.грв.,збільшивши при 'II:!:.O~ видатки по КВК 1160 
"Оплата комунальних послуг та енергоноспв на суму 1,0 тис.грн.; 

2 6 4 по КФК 110204 "Палаці і будинки культури, клуби та інші 
. . ~nvБВОro типу" збільшити видатки по КВК 1160 "Оплата 

заклади .-.'; ... " 1 О 
вих послуг та енергоноспв на суму , тис.грн 

комуваль Б _... 
2.7. Відділу з фізкульТУРИ та спорту роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради: 

2 7 1 Т/"ФК 130107 "Утримаввя та навчально-тренувальна робота 
... по.n: 78 б· 

ДЮСШ" ~""-1' видатки ва суму , тис.грн., З шьmивmи при цьому 
зме.DJ,l.U&· .. • . " 9 О квк 
КВК 1111 "Зароб1тна плата на суму , тис.грн. та по 

вида~ по авво ва заробітну плату" на суму 2,0 T~C. грн.; 
1120 Нар~фк 130110 "Фінансова підтримка спортивиивних споруд" 

2.7.2. по. ва CVUV 8,2 тис.грн., збільmивпm при цьo~ видатки 
змеmпити видатки'}·'·" ... " 39 

"о та комунальних послуг та енерroНОСІ1В на суму , 
по КВК 1160. пла 
тис.грн.; 
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2.7:3. по КФК 130113 "Централізована бухгалтерія" зменшити 
ПОТОЧНІ видатки на суму 0,5 тис.грн.; 

2.7.,~. п~ КФК 130102 "ПроведенНJI навчально-tpенувальних зборів і 
змагань збшь~ти видатки на суму 1,6 тис.грн. 

2.8. СлужБІ у справах неповнолітніх Броварської міської раДІ. ПО 
КФК 090701 "Ценtpи соціально-психологічної реабілітації дітей" 
зменшити поточні видатки на суму 3,0 тис.грн., збільшивши при цьому 
видатки по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на цю ж суму. 

3. На виконанНJI наказу Міністерства фінансів України від 
27.02.2006р. N!! 230 "Про BHeCeННJI змін та доповнень до Типової 
відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів" змінити: 

- код 104 "Орган з питань культури та туризму на код 11 О "Орган з 
питань культури.; 

- код 083 "Орган з питань комунального господарства на код 080 
"О рган з питань житлово-комунального господарства.; 

- код 220" Фінансовий орган" на код 221 "Фінансовий орган". 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОХОДИ 

I.Збinьшити ДОХОДНУ частину спеціanьного фонду бюджету міста 

на суму 379,2 тис. грн., в тому чиcnі: 
1.1. по КФК 50110000 "Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядуванни та 
місцевими органами виконавчої влади" на суму 379,2 тис.грн. 

ВИДАТКll 

I.Збільшити видаткову частину спеціanьвого фонду бюджету 
міста ва суму 379,2 тис.грн., з нп : 

1.I.Управліввю економіки Броварської міської ради встановити 
видатки по КФК 240900 "Цільові фонди, yтвope~ opгaн,~ мic~eBOГO 
самоврядування і місцевими органами виконавЧ01 влади в сУМІ 25,0 
тис. ГРН., з вих: . 

_ на облаштування дозвільного центру в cyмt25,0 тис.грн. 
1 2 ВідділУ з фізкультури та спорту Броварської міської ради 

б· . . видатки по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами 
з 1JIЬШИТИ • • •• " 
місцевого самоврядування 1 МІсцевими органами виконавЧ01 влади на 

суму 337 2 тис грн., з них: 
..' ·нструкцію плавального басейну "Купава" в сумі 248,0 - на реко 

тис.грн.; ..... 892 
б . тво спортивних маиданчиюв в сУМІ , тис.грн. - на ~д1ВНИЦ ••• оо 
.~I • льтури БроваРСЬК01 МlСЬК01 ради встановити видатки 

1.3. В1дд2ШУ409ІСУоо "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
по КФК .." 17 О . . цевИМИ органами виконавЧ01 влади на суму , 
самоврядування 1 МІС 

тис. ГРН., з них: 



- на придбання професійних мікрофонів ДJIJI мкц "Прометей"в сумі 
17,0 тис.грн. 

2. В межах загального обсягу видаткової чаСТІІНО спеціального 
фонду БJоджету міста на 2006 рік здіЙСНІІТП перерозподіл: 

2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 170703 "Видатки на проведення робіт пов'JI3авих із 
будівництвом, реконтрукцією, ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг" зменшити поточні видатки на суму 32,6 тис.грн., збільшивши при 
цьому видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 30,0 тис.грн. та капітальні видатки на суму 2А 
тис.грн. 

2.2. Виконкому Броварської міської ради: 
2.2.1. по КФК 180409 "Внески органів місцевого самоврядуванНJI 

у статутні фОНДИ суб'єктів підприємницької діяльності" встановити 
видатки в сумі 30,0 тис. грн. комунальному підпРИЄМСТВУ 
Броварськоїміської ради "Бровариінвестбуд".; 

2.2.2. по КФК 150101 "Капітальні вкладеННJI" зменшити видатки 
на суму 30,0 тис.грн. по реконс ії кінотеатру ім. Т.Г.Шевченка під 

палац урочистих подій. ~H 
.... /"" і- о 1 о 

:І: 'о 
: '" СІ _---О 

QI 
Секретар ради І ct._ 

~: +, • 
\)/W 

І.В.Сапожко. 



Додаток І 

до рішення міської paдll 

від !Ір.,,, * Ng(G!J-I.l·М-

ДОХОДІІ БJOджету I\I.БроваРllllа 2006 рік 

-((од 

-1 
10000 -

HaiiI\2e.IYBaIIHR доходів 
згідllО із бlоджеТllОIО 

клаСllфіlсаціСIО 

2 
ПОД"Тlсооі lІаДХОджеНIІЯ 

ПодаТКIІ на ДОХОД,., подаТКIІ ІІа 

ПРllб)'ТОI~, ШJЩІТІ(ІІ 1ІО збіJILIШ~lfНЯ 

10000 р'IІІКОВОЇ вартості 
ЇОІ00 ПодатОІ( 'І доходів фіЗИЧНIІХ осіб 

10200 Пода rOK на ПРllб)'ток підПР'I[МСТВ 
, ПодаТОI( на IІрибутш\ піДПРll(,МСТD і 

оргuнізаuій~ що l1u.:н:жать до 

10202 комунальної власності 
10000 ПодаТКIІ на власність 
, Пода'l'ОК 'J ВШІСНИI<іu транспортних 

засобів 'l'а іНШІІХ сnмохідних :\НІШІ .... і 

20200 механіЗМІВ 
ЗБОРIІ за спеціальне ВIIКОlf1\ННЯ 

30000 ПРИрОДШIХ ресурсів 
30500 Плата за зеМ.llО 

ВнутріШlfі подаТК'1 на товаРІ. та 

40000 ПОСЛ)'ГI1 
40601 Пода'-Оl< на ПРОМllсел 

Плата за державну реєстраціlО суб"Єlcrів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
громадян, асоціацій, інших 
добровільних об'єднань органів 
місцевого самоврядування, статутів 

~3 теРllторіальних громад 
140609 

lІлата за державну реєстраціЮ, l<рім . 
• б:'ЄКТІВ ПЛати за державну реєстрацпо су 

піДПРИЄМНИЦЬІ<ОЇ діяльності 
Длата за торговий патенТ на деЯJ<і вИДИ 

140700 Підприємницької дЬmьності 
~ Illщі податки . . 
~ Місцеві податки і зБОJ)И 
І IФіксовании сlльсы1огосподарськl~ии 
~податок 

Є б" ктів малоГО IБО диllИЙ податок для су є 
500 Підприємництва 

3агаЛLllllіі СпеціаЛLIIІІ" фОllд 
~--~--~~~~~ 

фОllд 

3 
52719,8 

37870 
37770 

100 

100 

4950 
4950 

3484 
8,9 

75 

0,1 

3400 
6415,8 
1215,4 

0,4 

5200 

РаЗОl\1 у Т.'І. 

бlодасет 

РIJ1ВIIТК)' 

4 5 
1837 

1810 

1810 

27 . 

27 

ТlIC.rpH. 

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 



--~Г---К;~~~~===----, ______ ~ __________ ~ ____ ~~5 
jiJoо НеПОЩlткві наДХОджеНIІЯ 368,7 3986,1 . О 4354,8 
Тоо НDДXО~iJ(ення коштів від Відшкодування 

втрат СІльськогосподарського 

і лісогосподарсы�огоo ВИРоБНllцтва 

-:- Надходження від розміщення в 
установах баш,ів ТIІ~lчасово IlillblIIlX 

)400 бlо;tжеТJIIIХ l\Оштів 
~ . . . 

АдМ1ІІ1страТ11В111 зБОРІ' та платеасі, 

ДОХОД" від І.екомерціііного та 

0000 побіЧIІОГО ПI)одаж)' 
0900 ДеРЖilВllе МІ/ТО 
- Надходження від штрафів ":1 

0000 ФіllаJlСОВIІХ С:lІl1(цііі 
- ,- О,. _,' -" .,. ,-

вартості нестпндаРТIІОЇ продукнії. 

ВlІготовлеJJОЇ з ДО'jIЮЛУ ІІа 'П-I\-ILlilСОllе 

відхилення від ВІІМОГ відповідних 

стандартів шодо Яlшсті ПРОДУlщії, 

ВllдtlНОГО ДержаВШI~1 lсомітетом У країIІИ 

по стандортиз,щії. \-Іетрологі'j і 

.0200 сертифікації 

10300 АдміністраТlІвні IIJ І'рафи та інші сашщії 

10000 Інші неподаткові надходження 
Інші Н8ДХоджеННJI до фонду 

Ш6160хор.нав)(ол.сереДОВllща 

І Відсот)()-) за )сористування 110ЗИI(амн, які 

11106 надавалися з місцевих БJOджетів 

)0000 Власні надходження БJOджетних установ 
)0000 Доходи від операцій] капіталом 
~I Надходження від відчуження майна, яке 

належить Автономній Республіці Крим 
та майна, що знаходиться У комунпльній 

~зоо власностj 
Надходження від продажу землі і 

!!оо нематеріВЛЬНl1Х nКТIІвів 

Надходження від продажу земельНІ-ІХ 

І ділянок несільськогосподарського 
Пр~)значеННJI до розмежуваН)IЯ земель 

130100 державної та КОМУJlnЛЬНОЇ власності 
~ Цільові фонди 
~ Збір за забруднення навколишнього 
~ ПРІІРОДНОГО середовища 

925 

37,7 

270 
270 

61 

61 
о 3061,1 

3,2 

3057,9 
о 12247 12247 

1330 1330 

10917 10917 

10917 10917 
5267,1 

37,9 

925 

37,7 

270 
270 

61 

61 
3061,1 

3,2 

3057,9 
12247 

1330 

10917 

10917 
5267,1 

37,9 
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Цільові фОНДИ утворені ВерховнOJО 
РадОIО ABT~IIOMHoi РеспубліJСІІ І<РIJМ, 
органами МІсцевого самоврядування та 

1100 міснеUИМIІ ОJ1пша~1IJ ВIfJ(ОlJавчої BJJnдll 5229,2 52292 ;;....--
РОЗОI'I доходів (бс] траІІС4Іертів) 

53088,5 23337,2 12247 76425,7 -- Офісіііні трансферт .. 
(РО]ОІlІфровуIOТЬСП ]а В11даМ11 

)000 ТРОllсфеl)тів та бlOджетів) 21617,584 6649,5 1559,3 28267,114 
0000 Від opralliB дсржаRIІОГО упрuвліlllJЯ 

О О -
0100 І{ОIlJ111. що Н"ЩХОЩІТІ, З іlllll11Х r,lОджетіlS 

0200 До,.анії 696,6 696,6 
0201 Дотації uиріJШЮВШJШJ. що одержуlOТЬСЯ 

3 державного бюджету 
О О 

0206 "Додаткова додація з державного 
бl0джету бlOджет)' АВТОНОМІІОЇ 

РеспубліJШ Крим та облаСIJИ~1 бlOджетам 

на зменшення фаJПIІЧНИХ ди~пропорцій 

між міСЦL:ВИl\1ІІ бюджетаМIІ ч~рсз 

нерівномірність мережі бlOджеТlІ1lХ 

установ'· 107,3 107,3 
10209 Інші дотації 13,5 13,5 

10204 Додаткова дотація. що одержана з 
державного бюджету 575,8 575,8 

10300 Субвенції, в тому ЧJlслі: 20920,984 5090,2 1559,3 . 26011,214 

Субвенція на утримання об'СJстів 
спільного користуваНIІЯ та чи ліквідаціІО 

І негативних наслідків діяльності об'єктів 
~ОЗОЗ спільного користування 50 ~O 

. 
"СубвенцЇJl з держаВJlОГО БІОДЖС'І)' 

місцевим бlоджетам ІІа виплату . 
Допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
ДИТJПJСТВа, дітям-іJ[8onідам та 

4909,8 4909,8 410306 . ". 
Тимчасової державної допомоги ДІТЯМ , 



і 

і 

І 
; 

С?'БВСllціп з держnJSIIОГО бlОдЖету ; 
• 
І МlсцеВIІМ бlOджетам ІІа будіВIIJЩТВО і ; 

і ПРllдбаНIІЯ ЖИТЛа віfiськовослуЖб()ВЦПI\l 
! та особам рядового і начwJыІІьІ(огоo , , 

CI(J1aдy, звілы�енIІхx в запас або відставку , 

j за станом здоров' Я. віl(ОМ, ВИСЛУГОIO 
і 

років та )' зв· ЯЗI<у із СI(орочеllШIМ штаl;В . ~ , , ЯІ~І I1СРСОУUШО'ГЬ 110 Ішар'гу OUJlil(}, :101 
і , 

МІсцем lІ)lожнuаIIllЯ. LlЛеШІМ ~il\leii з і 

ЧIIС.10 ЦІІХ осіб. ЯI(і ЗОІ'ІІІІУШІ lІід чос 
, ВІІІ(ОІШІІІІЯ ІІІІМІІ служБОВIІХ 

оБОВ'ЯЗlІlІків. а ТаІ(ОЖ учаСIІІIІ(8М 

боfiОJJlIХ .tiii JI Афl'Шlістаllі т" ВОСІІІІИХ 

0307 КОllф:lіl( І'ів·· 752 752 

"С б . у НСIІUlЯ З держшшого бlOджету 

місцеlШМ бlOджетам ІІа надаllНЯ пільг та 

житлових субсидій населеllНIО ІІа оплату 

елеl<ТроенеРl'ії, ПРИРОДІІОГО газу, послуг 

тепло-, ВОДОlІостачаШIЯ і 

водовідвсдення, квартирної JIЛі.1ТIІ, 

ВlІвеЗСJIIНl побутового сміrrя 'ГН ріДКJlХ 

.0308 нечистот"; 10479,7 10479,7 

"Субвенція з державного бlOДЖету 

місцевим бlOджетам на надання пільг з 
послуг зв'язку та інших передбачених 

ЗВl(онодавством піJlЬГ (крім піЛIJГ на 
одержання ліl(ів, зубопротеЗУВIIННJI, 

• 
оплату елеІcrроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побутового 

І 
палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, І(вартирної нлати, . 
вивезеllllЯ побутового смітrя та рідких 
нечистот) та l(омпенсаціІО за п,jлЬГОВНЙ , . 

~309 проїзд окремих категорій громадЯН"; 1260 1260 

"СубвеІІЦія з державнОГО БІОДЖету 
місцевим БІОДЖСТnМ 'ІІа надаIlНЯ пільг та 
житлових субсидій населеІІВJО ІІа 

. го 
придбаН1IJІ твердого :~a piд~oгo П1Ч1l0 ". 0,2 0,2 ~ 1 О побутового палива і скрапленого газу , 

~ 



• 

"С)'бll~Jlція з деРЖatl1l0ГО бlОДЖету 
міСI.{еIШМ бlOджета~1 ІНI соцішIыІ-
еlСОJlоміЧІІІІЙ РОЗВІІТОК регіонів. 
ВIІІСОШ11l~1И захuді" з )'пеРСДЖСIІІIИ L1Bapiii 
та ззrюб"'аIlНИ теХlluгешщм 1\а11lстрофам 
у Жll,.І10ВО-IСt1МУllUJIЬНОМУ ГОСllодарстві 

та ІІа іІІШИХ LlDаРШI1ИХ об'Сlстах 

КОМУJlальної власності і ІІа ВНКОllаllШI 
інвеСТ1lційних просктів, у тому числі ІІа 
капїТI.ШМШЙ реМО1l r сіЛЬС1JІC1JХ шкіл, ІІа 
роз"", H:H~ та реконструкцію 

цеНТР:'UlїзоuаllllХ сш;тем водоrЮСТ8чаНІІЯ 
та UОДОU1Две;tеIlЮI, ІШ впровадження 

за.ХОДID, спрямоваllllХ на змеJlшення 

витрат по вироБНllЦТВУ, передачі та 

0322 СПОilшut1I1НIО теплової енергії"; 
0323 

10373 

" 

Субвснція з :tеРЖalШОГО бюджету 

місцевим бlOджетам на здіііснеlll1Я 

виплат, визначених Законом України 

"Про реструктуризаціlO заборгова110сті з 

виплат, передбачеІШХ статтею 57 ЗаlСОНУ 
УкраїНІ'1 "Про освіту" педагогічним, 
науково-педагогічним та іllШlІМ 
категоріям працівників навчальних 

закладів" 

Субвенція з державного бюджету 
облаСllОМУ бlOджету Київської області на 
проведення еl(сперимеиту за принципом 

_ "Гроші ходять за ДИТИНОІ0" 
10363. б СубвенЦ1Я з дер>кавного 10джету 

місцевим БІОДЖетам на фінансування У 
2006 році Програм-перемо)1(ЦЇВ . 
Всеукраїнського конкурсу проеКТІВ та 
програм розвитку місцевого 

__ самоврядування 2005 РОІсу 

10370 Субвеиція з державного бlОДЖету 
місцевим бl0ДЖСТам на проведення 
виборів депутатів ВерховНОЇ Рад.и 

оо б· ТГрим МlсцеВІIХ 
ABTOJ[OMH01 Ресny Л1КИ~' t 

• m.IY місьК1ІХ 
рад та СІЛЬСЬКИХ, селИЩа:и&'Ч 

, 

голів" 

• 

777,3 777,3 

762,8 762,8 

1322,2 1322,2 

350 350 

61,284 61,284 



J58 С~бвенція з держовного бlОДЖе'ІУ 
l\11сцеВIІМ бlоджетам ІІа """'Иl\lанн о .. 

376 

о 0.0 .т • JI • Я ДІТ&:lІ-
СJlРIТ та ДI1'еll, позбавлеНIІХ 

батьківсЬІ(ОГО l1іКJІування, в ДІІ'rЯЧJJХ 
б~ДIfIJJ(ах сімеЙног&.') типу та ПРJlЙОМНИХ 
СІМ'ЯХ 

··Субвенuія з держаJШОГО бlOджету 
місцеJШМ бlOдЖС1 a~I на погашення 

заБОРГOlШНОt.:ті МІIJIУЛJJХ pOl(ill З ріЗНJlці в 
таРlJфах ІІа теПЛОI\У elleprilO, послуги з 
водопостачання Tt\ JlодовідведеllllЯ. що 

постачалllСЯ населеннlO, яка ВИІIIJкла у 

звязку з lІевідпові,1l1істlО ФSIПIІЧIIOЇ 
вартості теПJlОВОЇ ellepriї, nOCIl)'I' з 
ВОДО1l0стачаl1НЯ та l\ОдовідведеННJI 

тарифам, що Зt\твсрджувалИСJl органаМIІ 

державної влади іlІ1 органам" місu&:вого 

самоврядуваНlJЯ" 

О380 Субвснuія з ;tеР>Ю.1ВIIОГО бlOдЖС1)' 
місцевим бlOджетам на нsдаНШI 

центрами соціалыІІхx служб ДЛ)І сім'ї, 

дітей та молоді соціальних послуг 

ін'єкційним СПОЖlшачам наркотиків T~\ 

членам їх сімей на 2006 рік 
0319 Субвенція з державного бlOДЖету 

місцевим бlоджетам на заходи щодо 

заборговnноствігромадян за>китлово

комунальні ПОСJIYJ'JI та енергоносії в 
рахУНОІ( часткової І(омпенсації втрат 

l від знецінення ГРООІОВID' заощаджень 

~ooo з іншої частинИ бюджету 
КОШТІ'І, одержані із загального фОlаду 
бlОДЖету ДО БІоджету РОЗВ1-IТКУ 

123,6 

72,1 

~lOO (спеціального фонду) 

Разом доходів 
~ ~ р_а 1;:~4706,084 

1/ =1= .~o ~706,084 -- Всього доходів 

Секретар радll 

123,6 

4774,289 4774,289 

72,1 

315,941 315,941 
1559,3 1559,3. 1559,3 

1559,3 1559,3 1559,3 
29986,730 13806,3 104692,814 
29986,730 13806,3 104692,814 

lоВ.Сапожко 
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Ва".тIСВ ІІIО ... ету lІІ.ет. &раа.ро а. 200& рІк 
:а. фуакцlоа.ЛIoIIОIО етруктуроlO 

3АГл ... •• ...... 0 
3 ННХ 

Ba.on: 

JIIIIIIXJ8 0IUI81II 

0IUI81II ...... на IIIIIМJН8II "кanr-_I 
(~IOOO) IIJIIIII(..... :SInn .ІІІІХ НІ (IDA 
- - (IDA noc:nyr 2000) 

11І0) (IDA 
1120) 1160) 

6359.1 635'7 4145.1 140.7 1'79.2 2.8 
nm 321114J1 1I17J.11 70"-3 ВА.5 1'72.4 

41 41 

II67U11 1!I6C1JIO 1014.7 4011.7 Н.5 30.5 

920.0 шо.о 

0.200 0.201 
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(IDA І ООО) (IIIUI noc:nyr НІ IIIUI 

2201.1 
О 

30.7 

11І0) (IIIUI (IIIUI 2000) 
1120) 1160) 

52 І О 21..1 
2151.1 71.11 26.1 '" 50 

30.7 0.0 0.0 0.0 

J НПХ 

5ICIIIIRТ 
IIO'I8lmIY 

О 
І 

0.0 

(mc nlН) 

":І 

> 
W 
Q 
:: 

6WJ 
35113.1 

.,1.0 

111701.2 

шо.о 

0.200 

212.5 

ш.о 

21.1І 
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.1І!І1300 1:11 і2.І ИIJI 
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1anDII' rahd 315.9 !5.9 111,4 0.0 3I.S 31! 
99.7 ".7 55.' 10.7 0.0 t! 
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.1I!I0102 1rrIIIi : I~ 1322.2 1311.2 0,0 0,0 I~ 
,.1191101 11_, ~ СІІУІ86 JIIUI сім1. J1irc11II '1.5 11 •• 10.5 '1.5 
1.1191105 II111У1і18 IIIЇcaar 1'1.11 1'1.11 lаІ 47.7 10.1 Л.., 

aParPIII .-
.1191101 , ..... 50.0 50.11 50.0 

~. .-u., 
888i~ 
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-О' 

- arкrpaф8) --.ry 
.011207 23'.0 23'.0 23'" 
.1І!І12ІІ!І .1_ 20.4 10,4 20'" 

_ •• U •• 41_З-У8рІІа"llpo 
_.~_57 

1.091301 о ~ 
......... 

u 1.1 U 
1100000 ~.uu 50 10.7 4111.7 0.0 0.0 2142.1І _11' '.о 50'11.230 50'11.23 о О О О О 

11 IdIImav 2 '.0 21' '.0 0.0 211.11 
lICmIIIfII , 2 U 251.0 1.0 J!.D 251,. 

IIIicra 45 '5.7 4555.7 0.0 0.0 21i4U '.о 0.0 .ws. 
,_.-.~, 

, ............ ' .. ._. 2IIiOPnIIUaC:d-;' -IOD501 ~ l:ІІраІІІІІІІ __ ............. НІ в.о 315.941 315.NI 315.941 
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oprIIIIIIIIIacplllllaoI8/IUII 'lllIIJIIUIIIIU 

І ~-
в.о 477421' .1.,..1'1'" .......... 
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,13ВI ~ .•. rJl ''&'CnОJIТ 175 '.2 1759.2 1074.5 3М.1 '1,4 • 35. .... 3В1.4 13.1 21.5 41.7 5. 2115.' 1150_ 1.0 1112',:1 lla,~ 10300.0 1112''] 
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Подання 

Виконуючому обов 'язки 
міського голови -
заступнику міського голови 

Возняку С.М. 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської місько' 
ради, яка відбудеться 07.12.2006 року, проект рішення, за пропозицією виконавчог( 
комітету : 

- Про внесеннв змін до рішення Броварської міської ради від 29.12.200~ 
року Н!! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" та до додатків 1,2,3,4. 

Начальник 

фінансового управліннв ~,h/.~~~~ А.М.Зеленська 

. -----
І 6роь. ,.:,:~~шЙ М8к. АІІ 

І ВХIл:~~": оо J,.:fll/-~ 
_,J!J. _~.L._ ~,p.' 
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