
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до рішеННJI 
Броварської міської ради від 29.12.2005 року 

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

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", СТ.52 Бюджетного кодексу Украіни, ст.67 
Закону Украіни "Про Державний бюджет України на 2006 рік", на 
виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 
19.12.2006 року N!! 1056 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 
рішеННJIМИ 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; від 07.12.2006 N!! 
169-12 .. 05) 

1.1. в пункті 1 цифру "104692,814" замінити на цифру "102528,995"; 
1.2. в пункті 1.1. цифру "74706,084" замінити на цифру "73049,884"; 
1.3. в пункті 1.1.1. цифру "20870,984" замінити на цифру "19214,784"; 
1.4. в пункті 1.2. цифру "29986,73" замінИти на цифру "29479,111"; 
1.5. в пункті 2. цифру "106554,414" замінити на цифру" 104390,595"; 
1.6. в пункті 2.1. цифру "75325,284" замінити на цифру "73669,084"; 
1.7. в пункті 2.2. цифру "31229,13" замінити на цифру" 30721,511". 
2. додаТки 1,2,3 до рішення Броварської міської ради від 29.12.2005р. N!! 

872-41-04' ''Про бюджет міста на ік" з наступними змінами викласти 
в новій редакції (додаютьс .,. 9.а і н іІ ' 

3 '.Фінан~овому управл· ~K ф міської p~ профінансувати 
видатки, зпдно з даним " -о 

4. Це рішення наб~ає ИЙНЯТ1'JI. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

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

_~~ ________ ~~N!. ______ ~r D вa~. ____ ---!Biд 

пропозицd 
до рішення Броварської міської ради від 25.12.2006 року 

"Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI 
Броварської міської ради від 29.12.2005 року 
N! 872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" 

та до додатків 1,2,3. 

1 

Розглянувши пропозиції бюджетних установ, виконком 
Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. на виконання розпорядження ГОJlОВИ Киівської 

облдержадміністрації від 19.12.2006 року N! 1056 внести зміни до 
доходної часТШІИ бюджету: 

1.1. по КФК 41030601 ""СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям" зменшити на суму 382,5 тис.грн.; 

1.2.по КФК 41038201 "Додаткова субвенція на виплату державної 
допомоги сім'ям з дітьми,малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства та дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям" 

збільшити на суму 382,5 тис.грн.; 
1.3. по КФК 410308 "Субвенцїя з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачaннJI і 
водовідведення, квартИрної плати, вивезеННJI побутового смітrя та 
рідких нечистот" зменшити на суму 1100,0 тис.грн.; 

1.4. по КФК 410307 "СубвенцiJI з державного бюджету .місцевим 
бюджетам на будівництво і придбанни житла військовослужбовцим та 
особам рядового і начальницького сЮlаду, звільнених в запас або 
відставку за станом здоров' Я, віком, вислугою років та у зв'язку із 
скорочеНВJIМ штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживання членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час 
виконання ~ службових обов'язникїв, а також учасникам бойових 
дій в Афганістані та воєнних конфліктів" зменmити на суму 556,2 

тис.грн. 



BIIДATКН 
1. На ВИІСонанни РОЗПОРJlДЖеННJI голови Київської 

облдержадміністрації від 19.12.2006 року К!! 1056 зменшити видаткову 
частину бюджету міста на суму 1656,2 тис.грн., з них: 

1.1. Управлінню праці та соціального захисту населеННJI 
Броварської міської ради зменшити видатки на загальну суму 1100,0 
тис.грн., з них: 

1.1.1. по КФК 090201 "Пільги ветеранам війни, особам на JIКИX 
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, дітям війни, 
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 
та реабілітованим громадинам, які стали інвалідами внаслідок репресій, 
або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги" зменшити видатки 

на суму 650,0 тис.грн.; 
1.1.2. ПО КФК 090204 "Пїльги ветеранам військової служби та 

ветеранам органів внутрішніх справ та ін. на житлово-комунальні 
послуги" змеlПIlИТИ видатки на суму 100,0 тис.грн.; 

1.1.З. ПО КФК 090207 "Пільги гpoM8ДJIНaм, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям 
померлих ГPOM8ДJIН, смерть JIКИX пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні послуги" зменmити видатки на 
суму 400,0 тис.грн.; 

1.1.4. по КФК 090405 "Додаткові ВИIIJlати населенню на покрипя 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг" збільшити видатки на 
суму 50,0 тис.грн. 

1.2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 
250З06 ''Кошти, що передаються із загального фонду бюджету розвитку 
(спеціального фонду)" зменшити видатки на суму 556,2 тис.грн. 

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

2.1. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 110205 
''ІІІколи естетичноГО вихов8НIIJI дітей" зменmити видатки по КВК 1120 
''Нарахуванно на заробітну плату" на суму 1 0,4 тис. грн., збільшивши 
при цьому видатки по КВК 1111 "Заробітна плата" на цю ж суму. : 

2.2. Управлінню КОМУН8JlЬНОЇ ВJlacHocтi Броварської міської 
ради зменшити ввдатКІІ на загальну суму 18,1 тис.грн.: 

2.2.1. по. КФК' 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
зменшити поточні видатки на суму 14,0 тис.грн.; . 

2.2.2. по КФК 250404 "Iвmi видатки" зменmити капітальні видатки 
на суМу 4,1 тиС.грн. 



-
2.3. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки 

на загальну суму 105,4 тис.грн.: 
2.3.1. по КФК 250102 "Резервний фонд" на суму 49,6 тис.грн.; 
2.3.2. по КФК 250404 "Інші видатки" на суму 34,3 тис.грн.; 
2.3.3. по КФК 120100 "ТелебачеННJI і радіомовлеННJI" зменшити 

капітальні видатки на суму 21,5 тис.грн. 
2.3.4.по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядувaННJI" 

зменшити поточні видатки на суму 1 0,0 тис.грн., збільшивши при 
цьому видатки по КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 8,0 тис.грн. та 
по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 2,0 тис.грн.; 

2.4. УпраВJIіннв економіки Броварської міської ради по КФК 
О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядуванНJI" зменшити видатки по КВК 
1111 "Заробітна плата" на суму 1,0 тис.грн., збільшивши при цьому 
видатки по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на цю ж 
суму. 

2.5. Служба у справах неповнолітніх Броварської міської ради 
зменшити видатки на суму 23,0 тис.грн.: 

2.5.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядуванни" 

зменшити видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 0,7 тис.грн., збільшивши при цьому поточні 
видатки.; 

2.5.2. по КФК 070303 "Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, 
прийомні сім'і)" зменшити видатки на суму 23,0 тис.грн. 

2.6. Відділ МOJIоді Броварської міської ради зменшити видатки 
по КФК 091105 "УтримaННJI клубів підлітків за місцем проживaRНJI" на 
суму 8,4 тис.грн. 

2.7. УпраВJIіННR освіти Броварської міської ради збільшити 

видатки на суму 154,9 тис.грн.: 
2.7.1. по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" зменшити поточні 

видатки на суму 67,1 тис.грн., з вих: по квк 1111 "Заробітна плата" на 
суму 7,4 тис.грн. та по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на 
суму 59,7 тис.грн., збільшивши при цьому поточні видатки на суму 
120,1 тис.грн., з них по КВК 1160 "Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 18,1 тис.грн.; 

2.7.2. по КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. ІПКола-дитячий 
садок, інтернат при ІПКОлі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)" збільшити поточні видатки на суму 108,8 тис.грн. з вих: по 
КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 55,5 тис.грн. та по КВК 1160 
"Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 11,2 тис.грн., 
зменшивши при цьому видатки по квк 1120 ''Нарахуваино на заробітну 
плату" на суму 58,3 тис.грн,; 

2.7.3. по КФК 070202 ''Вечірні (змінні) школи" збільшити видатки по 
КВК 1111 "Заробітна плата" на суму 2,1 тис.грн., зменшивши при цьому 
видатки по КВК 1120 "НарахУванно на заробітну плату" на суму 0,2 
тис.грн.; 

2.7.4. по КФК 070401 ''Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільноі роботи з дітьми" збільшити видатки на загальну суму 93,4 



4 
тис.грн., З них: по КВК 1111 "Заробітна ШІата" на суму 74,9 
тис.грн. та по 1120 "Нарахуванно на заробітну ШІату" на суму 17,2 
тис.грн., зменшивши при цьому видатки по КВК llБО "ОШІата 

комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 3 1,8 тис.грн.; 
2.7.5. ПО КФК 070802 "Методична робота, iвmi заходи у сфері .. ." 

нарОДНО1 ОСВІТИ зменшити видатки на загальну суму 3,4 тис.грн., з них 
по КВК 1111 "Заробітна ШІата" на суму 1,4 тис.грн. та по 1120 
"Нарахуванно на заробітну мату" на суму 2,0 тис.грн.; 

2.7.б. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія" зменшити 
поточні видатки на суму б,9 ТИС.грн., з них по КВК 1111 "Заробітна 
плата" на суму 0,1 тис.грн. та по 1120 "Нарахуванно на заробітну ШІату" 
на суму б,8 тис.грн.; 

2.7.7. по КФК 070805 "Групи централізованого господарського 
обслуговування" зменшити видатки на загальну суму 1,9 тис.грн., з них 
по КВК 1111 "Заробітна мата" на суму 1,2 тис.грн. та по 1120 
"Нарахуванно на заробітну мату" на суму 0,7 тис.грн.; 

2.7.8. по 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДІОСШ" зменшити видатки на загальну суму 0,8 тис.грн., з них по КВК 
1111 "Заробітна ШІата" на суму О,б тис.грн. та по 1120 "Нарахуванно на 
заробітну ШІату" на суму 0,2 тис.грн.,збільшивши при цьому поточні 
видатки на суму 0,9 тис.грн. 

2.8. Фінансовому управліншо Броварської міської ради по КФК 
О 1 О l1б "Органи місцевого самоврядувавня" зменшити видатки на 
загальну суму 3,4 тис.грн., з них по КВК 1111 "Заробітна ШІата" на суму 
2,4 тис.грн. та по КВК 1160 "ОШІата комунальних послуг та 
енергоносіїв" на суму 1,0 тис.грн., збільшивши при цьому видатки на 
загальну суму 3,4 тис.грн., з них по КВК 1120 ''Нарахуванво на 

заробітну ШІату" на суму 2,4 тис.грн 
2.9. Упрaвлimпo праці та соціального захисту населеНВJI 

Броварської міської ради здійснити перерозподіл: 
2.9.1. по КФК 090302 "Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами" 

змевmити на суму 3,4 тис.грн.; 
2.9.2. по КФК 090303 "Допомога на дoгJUIД за дитиною віком до 3 

років незастрахованим матерям" зменшити на суму 34,S тис.грн.; 
2.9.3. по КФК 090306 "Допомога на дітей одиноким матерям" 

збільшити на суму 3,4 тис.грн.; 
2.9.4. по КФК 090401 "Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім'ям" зменшити на суму 34,4 тис.грн.; 
2.9.5. по КФК 091300 "Державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам" збільшити на суму 68,9 тис.грн. 
2.10. Внести зміни в пропозиції до рішеННJI Броварської міської 

ради від 07.12.2006 Hal~9-12-05 "Про BHeceНIUI змін до рішеНВJI 
Броварської міської ради ВІД 29.12.2005. року На 872-41-04 "Про бюджет 
міста на 2006 рік" та до додатків 1,2,3,4., виклавши в новій редакції, а 
саме: 

пункт 1.7.2. "по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" збільшити 
поточні видатки на суму 180,8 тис.грн., з них по.· КВК 1160 "ОШІата 



комунальних послуг та енергоносіїв" на суму 149,8 тис.грн. 
та по КВК 1120 "Нарахуванно на заробітну плату" на суму 3 1,0 
тис.грн. "; 

пункт 1.7.3. "по КФК 070201 "Загальноосвітні ІІІКОJIИ (в т.ч. ІІІКола
дитячий садок, інтернат ПРИ школі), спеціалізовані ІІІКОJIИ, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)" збільшити видатки по КВК 1160 "Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв" на суму 179,9 тис.грн."; 

пункт 2.5.1. "по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" збільшити 
поточні видатки на суму 116,0 тис.грн."; 

пункт 2.5.2. "по КФК 070201 "Загальноосвітні ІІІКОЛИ (в т.ч. ІІІКола
дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані ІІІКОJIИ, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)" зменшити поточні видатки на суму 14,8 тис.грн.". 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. на виконанНJI розпоряджеННJI голови Київської 
облдержадміністрації від 19.12.2006 року N! 1056 внести зміни до 
доходної частини бюджету: 

1.1. по КФК 41031900 "Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на заходи щодо заборгованостві громадив за 
житлово-комунальні послуги та енергоносії в рахунок часткової 
компенсації втрат від знецінеННJI грошових заощаджень" збільшити на 
суму 48,581 тис.грн., 

1.2. по КФК 430100 ''Кошти, одержані із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду") зменшити на суму 

556,2 тис.грн. 
ВИДАТКИ 

1. на виконaнНJI розпоряджеННJI голови Київської 

облдержадміністрації від 19.12.2006 року N! 1056 внести зміни до 
видаткової частини бюджету: 

1.1. Управліншо житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 100501 "ПогamеННJI зобов'язань держави за 
знеціними грошовими заощаджеННJIМИ громадив в установах Ощадного 
банку колишнього СРСР IПЛJIXом погamеННJI заборгованості за житлово
комунальні послуги" на суму 48,581 тис.грн.; 

1.2. Виконкому Броварської міської ради по КФК 150107 "Житлове 
будівництво і придбaнНJI житла військовослужбовцям та особам 
рядового і начальницького складу, звільнених в запас або відставку за 
станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скорочеШUIМ 
штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем ПРОЖИВaнНJl, 
членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконaннJl ними 
службових обов' язників, а також учасникам бойових дій в Афганістані 
та воєнних конфліктів" зменшити на суму 556,2 тис.грн. 

2. В межах загаJlЬНОГО обсягу видаткової частини спеціаJlЬНОГО 
фонду бюджету міста на 2006 рік здійснити перерозподіJl: 
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Додаток 1 
до рішеВВJI міської ради 

вїд,;(5: ~J. ,Jl()()G N!!1l5"-/3-0/J 

Доходи бlОДЖету м.Бровари на 2006 рік 

Код , 

: 

1 
100000 

Найменування доходів 
згідно із бlоджеТНОIО 

класифікацією 

2 
Податкові надходження 

Податки на ДОХОДІІ, податки на 

ПРllбуток, податки на збіJlьшення 

110000 ринкової вартості 
. 110100 Податок з доходів фізичних осіб 

110200 Податок на прибуток підприємств 
Податок на прибyrок підприємств і 

Н 
організацій, що належать до 

110202 комунальної власності 
120000 Податки на ВJlасність 

: ... Податок з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і 

і 120200 механізмів 
І Збори за спеціаJlьне виконання 

1130000 природних ресурсів 
І 130500 Плата за зеМJПО 
; Внутрішні податки на товари та 

1140000 поcnyги 
,140601 Податок на промисел 

Плата за дерх,авну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
гром8ДШ, асоціацій, інших 

. добровільних об'єднань органів 
і місцевого самовридувВВWI, статутів 
І 140603 територіальних громад 
• 
1140609 
І 

: Плата за дер>кавну реєстрацію, крім 
. плати за державну реєстраціІо суб"єктів 
L ~и~коїдіильноcri 
і Плата за торговий патент на деш види 
~ 140700 підприємницької діяльності 
... 160000 Інші податки 

! IQ)ІКсов~сtnЬськогосподарський 
Qб0400 податок 
І б" . І • єдиний податок ДJJJI су ЄКТІВ малого 
"'''''''А . ------ ... 

заrаJlы�llіі спеціаJlы�llіі фОllД 
~~~~~...-.~~~ 

фОllД РазО&1 у т.ч. 

3 
52719,8 

37870 
37770 

100 

100 

4950 
4950 

3484 
8,9 

75 

0,1 

3400 
6415,8 
1215,4 

0,4 

5200 

бlОДЖет 

розвитку 

4 5 
1837 

1810 

1810 

27 

27 

; 

тис.грн. 

Разом 

) 
54556,8 

37870 
37770 

100 

100 
1810 

1810 

4950 
4950 

35іl 
8,9 

75 

0,1 
• 

3427 
6415,8 
1215,4 

0,4 

5200 



1~~0~00~----1Н~е=п=о=~=ат=кв~і~н=а~дХ~о~~--е-н-ни-----'----~з~6~8-~Т----3~98~6~,~I~-----OТ----4-3-5-4,--8 
111100 НадходжеННJ[ коштів від ВЇДШКодYDaIOUI 
І • 
І втраТСLnЬськогосподарського 
• 
І 

І і лісогосподарського виробництва 
Надходження від розміщення в 

і. установах банків тимчасово вільних 
іl0400 БJOДЖC11fИХ коштів 

АдміністраТllвні зБОР11 та платежі, 
ДОХОДІІ від некомерціЙllОГО та 

і 120000 побічного продажу 
І 

220900 Державне мито 
Надходження від штрафів та 

230000 фінаНСОВllХ санкцій 
·-·-с. ~ -с 

вартостінестандаРТНОіпродукці~ 

виготовленої з дозволу на тимчасове 

вiдxtшення від вимог відповідних 

стандартів щодо якості продукціі, 

виданого Державним комітетом України 

. по стандартизації, метрології і 

230200 сертифікації 

230300 Адміністративні штрафи та інші санкції 
240000 Інші неподаткові надходження 
• Інші надходження до фонду 
240616 охор.навкол.середовища 

Відсотки за кориС1УВaнRЯ позиками, які 
241106 надавалися з місцевих бюджетів 

І 250000 Власні надходжения бюджетних уставов 
ізооооо Доходи від операцій з капіТ8JlОМ 
r- Надходжения від вjдчyжения майна, яке 

. належить Автономній Республіці Крим 
та майна, що знаходиться У комунальній 

310300 власності 
НадходженНJI від продажу землі і 

!t30000 нематерівльних акrивів 

Надходжения від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського 

призначения до розмежування земель 

330100 державної та комунальної власності 
~OOOOO Цільові фонди 

І . Збір за забруднення навкоJIИIIIВЬОГО 

1200800 природного середовища 

925 925 

37,7 37,7 

270 270 
270 270 

61 61 

61 61 
о 3061,1 3061,1 

3,2 3,2 

3057,9 '3057,9 
о 12247 12247 12247 

1330 1~30 1330 

10917 10917 10917 

, . 

10917 10917 10917 
5267,1 5267,1 

37,9 37 .. 9 



'~~-~----------------------------~--------__ ------~~-----,------___ l ~,.. 

Цільові фонди утворені Верховною 
РадОIО Автономної Республіки Крим, 

: органами місцевого caмOBpJIДYВIlННJI та 
І • 

~So 11 оо МІсцевими органами виконавчої влади 
Разом доходів (без трансфертів) 

Офісійні трансферти 

(рОЗШlfФРОВУIОТЬСR за В11даМ11 
400000 трансфертів та бlоджетів) 
410000 Від органів державного управління 

~ 1 О 1 оо Кошти, що надходить з інших БІОджетів 
410200 Дотації 
iJ 1 020 1 Дотації вирівнювання, що одер>К}'lОТЬСЯ 

з дерх(авного БІОДЖету 

41 0206 "Додаткова додація з державного 
БІОДЖету БЮД>l(ету Автономної 

Республіки Крим та обласним БІОДЖетам 

на зменmеННJI фактичних диспропорцій 

між місцевими бюджетами через 

нерівномірність мережі БІОДЖетних 

установ" 

410209 Imпі дотації 
410204 Додаткова дотація, що одерх(ана з 
оо дерх(авного бюджету 

410300 СубвеlЩЇЇ, в тому числі: 

СубвеlЩЇЯ на УІРИМВННJI об'єктів 
спільного кориctyВавив та чи nіквідаціІо 

j негативних наслідків дiJIльності об'єктів 
410303 спільного кориctyВВННJI 

"СубвеlЩЇЯ з державного бlОД>Кету 

місцевим бюД>lСетам на виплату 

допомоги сім'ям з діnми, ., . . 
малозабезпеченим СІМ ям, lНВamдaм з 

дитинства, дітям-інвалідам та 
~1l0306 тимчасової державної допомоги дітям"; 

5229,2 5229,2 
53088,5 23337,2 12247 76425,7 

19961,384 6141,9 1003,1 26103,295 
о о 

696,6 696,6 

о о 

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

575,8 575,8 
19264,784 5138,8 1003,1 24403,595 

50 50 

4527,3 4527,3 



і 

Субвенція з державного бlОДЖCnY 

місцевим бюджетам на будівНИЦТво і 
придбання житла військовосnужбовЦJlМ 
та особам PJIДOBOГO і начальницького 
СКЛадУ, звільнених в запас або відставку 
за станом здоров'я, віком, ВИcnyгою . ,. 
роКІВ та у зв язку ІЗ скороченНJlМ штатів 

які перебувають на кварту обліку за ' 
місцем проживання, членам сімей з 

числа ЦИХ осіб, які загинули під час 

виконання ними службових 

обов' язників, а також учасникам 

бойових дій в Афганістані та воєнних 

'1}0307 конфліктів'~ 

• "Субвенція з державного бlОДЖету 

місцевим бюджетам на HaдaнНJI пільг та 

житлових субсидій населенню на оnлаty 

електроенергії, природного газу, послуг 

теnЛО-, водопостачaDНJl і 

ВОДОВЇДВедеННJI,квартнрноїnлати, 

. вивезеННJl побутового смітrя та рідких 
410308 нечистот"; 

" 

"Субвенція з державного бюджCty 

місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв'язку та інших передбачених 
законодавством пільг (крім пільг на 
одерЖ8ВIIJI ліків, зубопротезування, 

оплаty елеК1роенергіі, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, 
твердого та рідкого пічного побyrового 
пammа, послуг теПЛО-, водопостачання і 
BOДOBЇДВeдeННJl, квартирної плати, 

• вивезеННJl побутового смітrя та рідких 
. нечистот) та компенсацію за пільговий 

~0309 проїзд окремих категорій громВДJIИ"; 

"Субвеиція з державного БІОДЖety 
місцевим бюджетам на надання пільг та 
~лових субсидій населеишО на 
придбання твердоГО та рідкого пічного 

410310 побутового палива і скрапленого газу"; 

195,8 195,8 

9379,7 937'1 .. 7 

1260 1260 

0,2 0,2 



. "Субвенція з державного БJОДЖету 
; 

місцевим БJОДЖетам на соціально-
економічний розвиток регіонів, 

ВИJ(онанНJI заходів з упередженНJI аварій 
, та запобіганНJI техногенним катастрофам 

у житлово-комунальному господарстві 

та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності і на виконанНJI 

інвестиційних проектів, у тому числі на 
капітальний ремонт сільських шкіл, на , 
розвиток та реконструкцію 

централізованих систем водопостачанНJI 
, 

та BoдoB1ДBeдeHНJI, на впровадженНJI 

заходів, спрямованих на зменmеННJI 

витрат по виробництву, передачі та 

410322 споживанню теплової енергії"; 777,3 777,3 
410323 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

вmшат, визначених Законом України 

"Про реструктуризаціІо заборгованості з 

вшшат, передбачених статrею 57 Закону 
України "Про освіту" педагогічним, , 

науково-педагогічним та іншим 
категоріям працівників навчальних 

закладів" 762,8 762,8 
410373 . 
, Субвенція з державного бюджету 

. обласному бюджету Київської області на 
npоведеНВJI експерименту за принципом 

- "Гроші ходять за ДИТИНОJО" 1322,2 1322,2 
410363 Субвевція з державного бюД>l<ету 

місцевим БІОДЖетам на фінансування У 
2006 році Програм-переможців 
Всеукраїнського конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого . 

-- самоврядyDaНВJI 2005 року 350 350 
410370 Субвенція з дер>кавиого бlОДЖету 

місцевим бlОД>l<етам на проведеВWI 
виборів депутатів Верховної p~ 

" Автономноі Республіки Крим, МІсцевих 

. рад та сільських, селищних, міських 
61,284 , 

голів" 
61,284 



.. 
10358 СубвенцїJI з державного бюджery 

410376 

місцевим бюджетам на УТРИМаННЯ дітей
сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в дитячих 
будинках сімейного mпу та прийомних 
сім'ях 

"СубвенцЇJJ з державного БJОДЖету 

місцевим бюджетам на погашення 

заборгованості минулих років з різниці в 
тарифах на теплову енеРГЇІ0, послуги з 

водопостачання та водовідведення, що 

постачалися населеНН10, яка виникла у 

звязку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії, послуг з 

водопостачання та водовідведення 

тарифам, що затверджувалися органами 

державної влади чи органами місцевого 

123,6 123,6 

самоврядування" 4774,289 4774,289 
-~~r------~~-------------------------------------------------+--------------~~~~~---------------~-----~~~ 
410380 СубвеJЩЇJI з державного бюджету 
. місцевим бюджетам на надання 

центрами соціальних служб ДJJJI сім'ї, 

дітей та молоді соціальних послуг 

410382 

410319 

ін'єкційним споживачам наркотиків та 

членам їх сімей на 2006 рік 

Додаткова субвевцїJI на ВИШІаty 

державної допомоги сїМ"ям з дітьми, 
малозабезпеченим сїм"ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям 

СубвенцїJI з державного бюджету 
місцевим бlОДЖетам на заходи щодо 

заборгованостві громадян за житлово

комунальні послуги та енергоносії в 
рахунок часткової компенсації втрат 

_ від знецівеНВJI грошових заощаджень 

J30000 3 іншої частини бlОДЖету 

Коmти, одержані із з ~~?~ ~ 
. бюджety до бюджету 07 ~~ rJ 

72,1 

382,5 

~0100 (спеціального фонду) 'І: ІО' А1 ,~ ф 
:- Разом доходів ~. s: І ~ ~ )~ "! ~049,884 
~ Всього доходів .\ ... ":1-\ ~ ~7~1P1 3049,884 

., 
Міськиіі ronoBa 

72,1 

364,522 364,522 
1003,1 1003,1 1003,1 

1003,1 1003,1 1003,1 
29479,111 13250,1 102528,995 
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