
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про БJОДЖет міста на 2007 рік. 

Керуючись Бюджетним Кодексом Украіни, Законом Украіни "Про 
Державний бюджет України на 2007 рік", п.23 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядуванНJI в Украіні", враховуючи рекомендації комісії з питань соціальио
економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2007 рік в 
сумі 117076,8 тис. грн. (додаток 1), у тому числі: 

1.1. доходи загального фонду бюджету міста у сумі 104095,3 тис.гри.; з 

вих обсяги міжбюджетних трансфертів., відповідно до статrей 44-49 Закову 
Украіни ''Про Державний бюджет України на 2007 рік": 

1.1.1. субвенції з державного бюджету у сумі 37934,4 тис. грн.; 
1.1.2. субвеJЩіі на виконання власних повноважень з Броварського 

районного бюджету, відповідно до укладеної УГОДИ, у сумі 50,0 тис. грн.; 
1.2. доходи спеціального фонду бюджету-12981,5 тис. гри., з вих : 

1.2.1. бюджет розвитку 5500,0 тис. гри. 

2. Затвердити видатки бюджету міста иа 2007 рік в сумі 117076,8 тис. гри. 
(додаток 2 за функціональною структурою, додаток 3 по головним розпорJJДIDIКВМ 
коштів), в тому числі: . 

2.1. видатки загального фонду бюджету міста у сумі 104095,3 тис. гри., у 

тому числі: 
2.1.1. субвевція рай?иному бюдж~ .. иа вик~нанвя власш:х пов~оважевь, 

згідно укладеної угоди, на mдтpИМІСУ редакцп газети 'Нове житrJI' у сУМІ 40,0 тис. 

грн. 2.2. видатки спеціальиого фонду бюджету міста у сумі 12981,5 тис. гри., 
з вих: бюджет розвитку - 5500 тис. грн. (,«одаток 4). 
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4.1.субвенція районному б 
згідно укладеної УГОДИ, на niд:rpИМ:;д,Кe:ry ~a вихон8.IUUI власних повноважень, 
ГРН. редакцll газети "Нове ЖИТfя" у сумі 40,0 тис. 

s. Затвердити розмір резе 
171,9 тис. грн. рвного фонду бюджету міста на 2007 рік у сумі 

6. Затвердити такий перелік з е .. . 
бюджету міста на 2007· .. ~ них статеи видаТКІВ загального фонду 

рІК за ІХ еКОНОМІЧНОЮ стр .• 3 Закову Україии "Про Держ ві б .. уктурою ВІДПОВІДНО до ст. 1 
. авн. юджет УкраІНИ на 2007 рік" : 

6.1. ОJШата працІ працlвнихів бюджетних уставов (код 111 о). 
6.2. нарахувавия на заробітну плату (код 1120); , 
6.3. придбавия медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132); 
6.4. забезпеченвя продуктаМИ харчуваивя (код 1133); 
6.5. ОJШата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)· 
6.6. транферти місцевим бюджетам (код 1320); , 
6.7. трансферти населению (код 1340). 

. 7.Затвердити пер~ об'єктів (згідно з додатком 4 до цього рimеШUI), 
фшансуванвя яких буде здійснено за рахунОК коштів бюджету розвитку. 

. 8.Бюджетним установам у місJIЧИИЙ термін піCJDI затверджеШUI бюджету 
М1~ забезпечити складання та затверджения кошторисів доходів і видатків, 
планІВ використання бюджетних коштів одержувачів коштів бюджету міста і 
подати іХ до фінансового управліввя Броварської міської ради та Броварського 
удк. 

9. У становити, що головні розпорJIДВИКИ коштів забезпечують в повному 
обсязі потребу в асигвуваввях на здійснения розрахунків за спожиті 
елепроенергію, теплопостачання, водопостачання і водовідведення та природний 
газ та поramеВНJI заборгованості за спожиті енергоносії станом на 01.01.2007 року , 
виходичи З обсягів фінансува.ння, передбачених в додатку 3 до цього рішення. 

10. Головні розпорJIДВИКИ бюджетних коштів мають право брати 
зобов'яз8ВВJI на здійсненвя видатків за рахунок КОштів бюджету міста тільки в 
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами на 2007 рік, 
враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань мииулих років. 

30бов'яз8.llWl, взяті головНИМИ розпорJJДIIИКВМИ бюджетних КОштів без 
відповідних бюджетвих асигнувань, ие вважаються.бюджетними ЗОБОВ'ЯЗ~ і 
,не підлягають оматі за рахунОК бюджетних КОІПТ1В. Взятrя таких зобов юань є 
бюджетним правопорушеННЯМ. 

ПОТОчні видатки, пов'язані з утриманням б~джетних. установ, ~ожуть 
здїЙСИІОватися розпорЯДНИКами б~ДЖ:ШИХ КОШТІВ у разІ, KO~ B1ДC~ 
прострочена заборгованість із заробlТНОI плати, а також за споЖИ1'1 комунальНІ 

послуги та енергоносії. 



11. Установити .що кер· б 
. ників та ій 1ВИИkИ юджетиих уставов yrpимують чисельність 

. працІВ ~~ сиюють Фактичиі видатки на заробітну плату ВXJDOчаючи 
видатки на преМ11 та інші види . ' 

заохочень чи винагород матерІальну допомогу 
лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого ~ бюджетних уставов; 
кошторисах або ІШанах використавlUl бюджетних коштів. 

12. Тимчасові касові розриви місцевих бюджетів пов'язаних із 
забезпеченням вида~іВ на оплату праці працівників бюдж~ уставов та 
иарахувания на зароБІТНУ плату, придбання продуктів харчуваивя та медикаментів, 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку 
покриваються за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних 
умовах без нарахування відсотків за користувавlUl цими коштами. 

Дозволити виконавчому комітету Броварської міської ради в отримавві 
короткотермінових та середньострокових безвідсоткових позичок в Головному 
управлінні Державного казначейства Украіни в Київській області Д1UI покритrя 
тимчасових касових розривів, що виникають у процесі виконання загального 
фонду бюджету міста. 

ІЗ .Встановити, ЩО JlКЩО обсJJI"И власних надходжень бюджетних уставов 

перевищують відповідні витращ встановлеві додатками 2,З ЦЬОГО рішеВВJI, 

розпорJIДIIИIC бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу 
ва погашенWI заборгованості з оплати праці, ва рахувань ва заробітну плату, 
комунальних послуг та енергоносіїв. 

У разі, JlКЩО відсутня така заборгованість, розпорJlДНИX бюджетних коштів 

спрямовує: 

SO відсотків коштів на заходи, JIICЇ здійсшоються за рахунок відповідних 

надходжень; 

SO відсотків коштів на заходи, JIICЇ необхідні Д1UI виконlШНJI основних 
фymщій, але не забезпечені коштами зaranьвого фонду бюджету за відповідною 
бюджетною програмою (функцією). ..... . 

При цьому розпорJJДВИIC бюджетних коІПТ1В ЗД1Исшоє коригув8В1DI обсJIГ1В 
ВЗJIТИX бюджетних зобов'язань по зaranьному ФоНДУ бюджету ДПJI проведеввя 
видатків по цих зобов'язаввях із спеціального фонду бюджету. 

14.ДозвOJIИТИ фінансовому управліввю Броварської міської ради ПРОТJIГОМ 
бюджетного періоду у ВИIJJlТКов~ вип~ах за обrpувтовавим ~одаввям. головного 
РОЗПОРJIДВИICа коштів бюджету МlCТ~ зд~свювати ~ерерозподш ~ида~ в межах 

О функціональної КJIаСИф1К8Цll за еконоМІЧНОЮ I(JIаСИф1ІСацlЄЮ. ~oro коду Ф. ф. • 
П одш бюджетвих призначень за увІЩ10Нальною маси 1ІСаЦ1ЄЮ 
ерерозп ._. _ 

видатків здііснюЄl'ЬСЯ за рішеВВJIМ сеСll МlСЬКО1 ради. 

При цьому забороВJIЄТЬСЯ: . 
б . авно збільшувати бюджетВ1 призначеmut по загальному та 

- езmдст .. . б 
спеціальному фонду ва оплату прlЩ1 працІВВИК1В юджетвих уставов за рахунок 

змeиmеШDI інших видатків; 



- Збільmyв~ти капітальні видатки за рахунок змевmеННJI бюджетних 
призначень на ПОТОЧНІ видатки. 

1 s. Надати право виконавчому комітету здійСlПOвати розподіл коштів: 
- на наданИJI матеріальної допомоги громадянам міста; 
- резервного фонду бюджету міста. 

16. ФінаисуванИJI програм соціально-економічного розвитку здійСВlOвати в 
межах бюджemих призначень на 2007 рік. 

17. Дозволити фінансовому управлінlПО Броварської міської ради з метою 
ефективного використанИJI фінансових ресурсів, З8КJПQчати угоди з установами 
банків про розміщеВИJI на депозитах тимчасово вільних коштів місцевого 
бюджету та подовжувати діючі на 1 січня 2007 року угоди . Порядок та умови 
розміщення коштів погоджуєrьСJl з постійною комісією з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін 

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

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

Міськийг 

м.Бровари 

~ 
оо; , 

"lv, 

« 28 » ГPYДНJI 2006 року 
НІ ~fiI-(~-aг 

В.О.Автонеико 



ПоданИJI: 

начал&НИІС 

фінансового упрaвлiввJI 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відцілу 

- начальвик упрaвлiвнJI економіки 

виконуюча обов'nки 

n' L ~ ~ .. .#~~~~,AIA ~п..м.зеленсы(a 
--==----

_~~~~'----І.В. СапОЖІСО 

_____ ~~--С.М.ВОзЮIJ( 
./ 

____ ~~-~І.г.лавер 

cd 11~('-- Н.І.Саченко 

- наЧaJIЬвика загального відділу 
головний спеціаліст загального відділу 

J .1{.ШL~ / л.м.шипо 
v l 

- голова комісії з питань соціально
,економічного та культурного розвитку 

бюджету,фівавсів та цін '------.L~J--_-_ А.В.Бува 



ПОЯСНЮВАЛЬНА 3АПИскл ДО БЮДЖЕТУ М-БРОВАРИ НА 2007 РІК 
ДОХОДИ Б~ДЖЕТУ 

На 2007 рік проmозвпй обсJIГ доходів до зaranьного фоВJ1Y бюджежу ~OC'13 
Бровари становlПЬ 66110,9 ТИс.грн., І\.-рім того трансфeprи по зaraпьно~1У фоlШУ 
сЮІадають 37984,4 тис.грн. Всього загальвий фонд по &1.Бровари складе 104095,3 
тис.грн. 

ЗбільmеНWI доходної частини бюджету &пста в розрізі подапів плавуЄІЬСИ в 
основному за рахунок збїЛЬmеВВJI надходжень від подаu-у 3 доходів фізВ&JВIIX 
осіб, ДJUI розрaxyRl\.-у якого враховувалась двваміка шорічного РОСІУ ПОдаІА"У, 
пі.пвпшеШUI мінімальної заробітної плати з 1.01.07 р. до 400,0 Ір&. З ПОeтaпJfИ!,1 
збільшенням її до 450,0 грн. у відповідності із ЗакОНО),1 Уl\.-раїви с.Про Дер-А8ВІІИЙ 
бюджет УА-Раіви на 2007 рік. 

В 2007 ропі НадХоджеВШІ по по~-у з доходів фізичвих осіб П:"J.8ВYIOТЬC'l в 
сумі 50720,0 тис.грн., шо ва 13720,0 тис.грн. більше ніж o~ вапходжев&2 
2006РОА-У. 

ЄДИНИЙ податок є OДIIIDI із основних подапів J.ucцeвoro бюджery. 
НадходжеВШІ по єдввo~ податку у 2005 ропі СЮIaJIИ 5496,1 "ІИс.rpв., тоМо 
3рОCЛD У порївВJIIПIЇ з 2004 РОКО"І ва 28,0 %, але JlШIО вpax.yвam вадходжeввs у 
співставвих ОнИНИІІИХ В 3В»JI]I\.-У із змінами по Закову УАр8іви «Про Дep;.wsвиіі 

бюджет УА-Раїви ва 2006 рос», то вадходжеввя З~lеВIПИJJИСЯ ~ 8~? "ІИС..rp3., _260 
ва 0,2%. У 2007 році по ПЬО~ІУ подаu-у плавуЄІЬСя одержаш - ~2зО,О шо на :)0,0 
ТИС.гр&. більше ніж очіА-уваві вадходжеВВJI2006 poA-у. 

По ToproBO~1Y патеmy в 2007 ропі плавуЄ'IЬCJI од·-еР""!&fr!rl.l.'UИ 3800,0 'ІИС..rp3., шо 
ва 11,80/0, або ва 400,0 ВС.Ір&. більше ніж очіхуваві иадхо~авя. 2006 рсщу. В 
2005 р. ріст по дaвo~ подапУ СЮІ8В 50,2% до 2004 р. ~ ~ 
2006 РОА"У зроспи У порівиmві 3 2005р. ва 54,1% або.1193,41ИС..IpIL 30~п:-анs 
вадходжевь в 2006 році поясшоЄІЬCJl "ПВІ, ЩО зnдио 3а&ову !&р2'&И про 
Державний бюджет Україви ва 2006 рОС' була. зошьшева вapDCiЬ ,:rОРIОЗО.:о 

.- eJDIJI ДЇSIJIЬиоcri з обяіву rOIJJПroВВХ вamoпmx 1ШШ'000eIil , 
пaremy ва ЗДJИСВсф • "'~иоro бізнесу тоді JIIC У 2007 році тaшro збi!Jom...-ass 
налавни поспуг у ерІ rpu.UO' , 

ве ппаиуЄIЬCJL axoВ)'JOILC- при визначені и.Uz6юджеnmx 'Ip2E~ 
По доходах, ЩО не.вр S882,ОпІс.Ір&. Одвии із осиовеих ПОі23%ияа 

ПJIaвyЄПJCJJ у 2007 роЦІ одepлarDI По n03d;Y плавуєпа Одep2L2іИ -7,6 
IIЬOro ХОIПИК8. є податох ва зе)lJПO.. • rvaяRі aa1'lY~ 2006 ~'I' 

67 6 ІРВ. бinJ,mе lU2C о'IJE.1-~ r--.;. 
1ИС.tpR., щО ва2 , шс. IIВдXDджевь ДО бюд;еІУ paшtl&у 5500,0 

В 2007 році ппавуЄІЬСЯ cnpJDf8DI Meвme в порівElЯRRЇ З ~w.е;",иа 
1ИС.tpJL, щО ва 6400.0. в;:и. за ДiIJDDIIИ зеиепьиоro ВіДДШ.У Ш12&)"ЄПа 
вадХоJIЖeвJDВIИ за. 2006 Р~есіпьСЬroсподарсьхоrо призиачеип ка C}~ ~ 
DpoдаІИ в 2007 роЦІ ~ SВlWJI8иві за 2007 JП - 10633,2 'IE.J)S. 
5000,0 "ІИС..I]ПL при oчiJp8IIO~ ЗИeВJПeJIIfЯИ обспів 1IpO,!12Z)'I' зe3!l1i 
Зиевшeввmr Jl8ДXDJPCe8Ь поя eJDJSL .AвaJIoljqa ~ j по ~?Еасееч'О 
Иесіш.сьrОСПОдарс6хоrо првзвач 



м8ЙВа, що знаходиться у к.омунanьнїй власності. На 2007 рік планується 
отрим~ти . надходжень по Вщчужеmпo майва в сумі 500,0 тис.грн., тоді як за 
2007 рІК ОЧІКУЄТЬСЯ одержати по цьому податку 1266,8 тис.грн. 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ 

Видатки бюджету міста обраховані виходичи з діючої на 01.01.2007 р. 
мережі, прийНJIТИX рішень ради про прИЙНJlТ1'я у комунальну власність 
деяких . об'єктів соціально-культурної сфери, чинного законодавства та 
наявНОСТІ доходних джерел. 

Не ВКJIЮчеИНJI та скороченИJI окремих витрат до проекту бюджету 
визвано обмеженістю фінансових ресурсів. 

Видатки на 2007 рік визначені в сумі 117076,8 тис. грн., в тому числі 
загальний фонд - 104095,3 тис. грн., спеціальний фонд - 12981,5 тис. грн. 

В сумі видатків mансферти з державного бюдЖЩУ по загальному фонду 
стаиоВJIJIТЬ 37934,4 тис. грн.: 

субвеиція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій 
населению на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачаивя і водовідведеВИJI, квартирної плати, вивезеННJI 

побутового смітrя та рідких нечистот - 21574,0 тис. грн., 
субвевція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій 
населеВEnO на придбанвя твердого та p~oгo пічного побутового 
палива і скрапленого газу - 2,1 тис. грн.; 
субвеlЩЇJI з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
пільг з послуг зв'язку та інmиx, передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одерж~ ліків, зубопротезува.вия, . ~плату 
електроенергії, природного І скрапленого газу, твердого І P1ДКOГ~ 

пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання І 

BoдoBїдвeдeНВJI, квартирної пла~, вивезе~ по~yrово~о смітrJl та 
рідких нечистот) та компенсацІЮ за пшьговии про1ЗД окремих 

категорій гpoмaдJIВ - 1806,6 тис. грн.; . 
субвевція з державно~о бюджету МІсцевим бю~;rам ~a B~aтy 

~.оги сім'ям з ДІТЬМИ, малозабезпеченим СІМ ЯМ, швалІДам з 
допо~у& . оо •• 

дитинства та дітям- ЇВВaJI1Дaм та тимчаСОВО1 державНОІ допомоги 

дітям - 12486,7 тис. грн.; . 

уб UI
• З державного бюджету МІсцевим бюджетам на yrpимавия 

с венц б·· 
..х. ·т та n;теі позбавлених атьК1ВСЬКОГО П1КJIYВання, в ДИТJIЧИX 

Дlтеа-СИРІ ,.... , оо ., 91 3 
б імейвОГО типу та прииоМВИХ СІМ JIX - , тис.грн.; 
УДИИІС~ с З державного бюджету місцевим бюджетам на 
субвенц~~cr у 2007 році Програм- переможців Всеукраїнського 
фівансувcuu-



конкурсу проектів та програм розвитку Ndсцевого самоврядуванни 
2006 року - 490,0 тис.грн.; 
субвенціи з державного бюджету Ndсцевим бюджетам ва 
реструктуризацію заборгованості з ВИПJIат, передбачеиих статею 
визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з 
ВИІШат, передбачених статrею 57 Закону Украіни "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогічним та іншим KaTeгopiJIм працівників 
навчальних закладів" -713,3 тис.грн.; 
субвенціи з державного бюджету місцевим бюджетам на проведения 
експерименту "гроші ходить за дитиною" - 770,4 тис.грн. 

В видатках зведеного бюджету міста на 2007 рік передбачаються кошти на 
реалізацію місцевих програм соціального і культурного розвитку Ndcтa, 
соціального захисту населенНJI, соціально-економічного розвитку і іипmx 
програм . 

Видатки загального фонду зведеного бюджету міста на 2007 рік 
визначені в сумі тис. грн. і характеризуються такими показниками: 

Бюджетна Питома вага в 

РозділКФК 2007 рік загальному 

(тис. грн.) оБСJIЗі 
видатків % 

1 3 4 
Органи місцевого самовридуванни 7412,1 7,11 

Освіта 37388,6 35,9 
Iиmi видатки на охорону здоров'я 50,0 0,05 
Соціальний захист та соціальне забезпечеИНJI 38628,0 37,1 

Житлово-комунальне господарство 4880,0 4,7 

Культура 3184,6 3,1 

Засоби масовоі інформації 510,0 0,5 

Фізична культура і спорт 2533,3 2,4 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'JIЗОк, 1573,9 1,5 

телекомунікації та інdJорматика 
Субвеиція 3 місцевого ~юджету д~рж~ному 65,0 0,1 

бюджету ва викоИИJl програм СОЦlальн - . . 
. ---"''Івого розвИТКУ nerI0HIВ 

ековоМ1ЧОВГО та кУШі!УIol 
40,0 0,04 суб . yrpим8ВIIJI об'єктів спільного 

веИЦUIва 

користуваввя 847,0 0,8 
Iвmi видатки 171,9 0,2 
Резервний фонд бюджету 6810,9 .6,5 державногО Кошти, що передаІОТЬCJI до 104095,3 100.0 
Всього 



ВИДАТІСИ НА УТРИМАННЯ ОРГАНІВ УПРАВJlІннЯ 
На yrpиманНJI органів управліВНJI на 2007 рік передбачається 7412,1 

тис.грн. 

Структура органів управліВНJI складається з 13 відділів та управлінь . 
ЗбільшенНJI видатків на фінансуваввв органів місцевого самоврядуваввя в 

порівНJIвві з .цИфрою, доведеною Мінфіном, відбулося за рахунок власного 
кошика ДОХОДІВ: мати за землю, податку на прибyrок підприємств, що належать 

до комунальної власності, місцевих· податків та зборів. 

ВИДАТКИ ВА ОСВІТУ 

На yrpиманНJI уставов і закладів освіти в бюджеті міста передбачаЄТЬСJl 
37388,6 тис. грн., у тому числі фонд омати праці 30303,2 тис.грн.; витрати на 
оплату за енергоносії 2946,3 тис. грН., харчування дітей в ДИТJIЧИX доIПIdпьних 
закладах та учнів в загальноосвітніх школах передбачається 2700,0 тис. грн. 

За рахунок цих коштів буде утримуватися 9 загальноосвітвих ппсіл, 
гімназія ім. Сl.Олійиика, навчально-виховний КОМШІекс, 15 ДИТJIЧИX 
дошкільних закладів, 1 вечірнв школа, 5 закладів позашкільної роботи з 
дітьми, метоДИЧНИЙ кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 
ДИТВЧИЙ будинок, здійСlПOватимуться виплати, визначені Законом Украіни "Про 

реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закову 
Украіни "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та івmим KaTeгopiJIм 

працівників навчальних закладів. 

ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА COЦIAJIЬВE 
ЗАБЕЗНЕЧЕння. 

.. . . 
До вказаних видаТКІВ ВICJПOчеш витрати на виплату допомоги С1МИМ з 

дітьми, дiTJIМ- інвалідам та інвалідам з дитинства, yrpимВВIIJI служби У справах 
неповнолітніх. територіального цеНТРУ?ІО обслуговув~ пенсіонерів та 
самотніх непрацюючих ГPOM8ДJIII, ф1Иансув~ молоД~ програм, 
оздоровлеlПlJl дітей влітку, підтрИМІСУ ради ветерашв ВВВ, ва mльrи. ветеранам 
ВВВ та додаткові виплати васелевшо ва покритrJl витрат по оплап житлово-

комунальних послуг та інші видатки. 
Такі видатки передбачені в сумі 38628,0 тис. грв., або 37,1 відсотка від 

загальиого обсягу видатків. 
Видатки по иадаиию пільг ветеранам ВВВ , додаткових виплат иаселеиню 

на покриття витрат по оплаті житлово-~о~аль~ по~,. випла~ до~омоги 
сЇМ'вм з дітьми, малозабезпеченим ~1М ': ' ~ТJIМ- шв~ам та ШВф ~aм з ДИтинства, пільги, постражд~ ВІД ори: ИJIЬСЬКОl катастро и удуть 
проводитись за рахунок субвеВЦll з державного юджету. 



молоДІЖНІ ПРОГРАМИ 

Видатки на здііснеllНJl молодіжних програм визначені в загальній сумі 
635,4 тис.грн.За рахунОК цих КОШТів буде утримуватися цешр соціальної 
служби Д1UI сім'ї, дітей та молоді, 6 підліткових клубів та проводитися заходи 
цешру соціальних служб ДJIJI сім'ї, дітей та молоді. 

COЦlAJIЬНE 3АБЕ3ПЕЧЕВНЯ 

Витрати на угримання територіального центру визначені в сумі 767,0 
тис. грН. Територіальний центр має три BiддineНWI : соціальної допомоги на 
дому, організації надання грошової та натуральної адресної допомоги 
малозабезпеченим непрацездатним громадинам, соціально-побyrової 
реабілітації денного перебування на групу не менше 30 чоловік. 

По КФК 090412 "Інші видатки на сопзахист" передбачені видатки у сумі 
398,4 тис. грн., з них : 
відділу освіти - 5,0 тис.грн. 
відділу У справах сім'ї та молоді- 87,8 тис. грн.; 
міськвиконкому на поховання громадин- 20,0 тис. грн.; 
управлiвmo праці та соціального захисту HaceneВWI- 285,6 тис. грн. 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Витрати на житлово-комунальне господарство визначені 

сумі 4880,0 тис.грн., у тому числі: 
в загальній 

на :капітальний ремонт житлового фонду - 500,0 тис. грн. 

на благоустрій міста - 4380,0 тис. грН. 

КУЛЬТУРА 

З сума видат:ків загального фонду бюджету міста на 
фівав~~ установ :культури передбачена в сумі 3184,6 тис. грН. 

В с:кладі цих видат:ків передбачаІОТЬCJI :кo~ .. на утрим~ 
ПІКОJIИ естетичиого ВИХОВaнmI Дlтеи та музично! 

:краєзнавчого музею, . ~ТYPHOГO центру "Прометей" 
mколи, міс:ь:кого :клубу ,МІського .'J-- •• ' 

. .. бухгалтери здїйснеВНJI виплат, визначених Законом У:крamи 
цевтрamзованОl . заборгованості з виплат, передбачених статrею 57 
"ІІро реструктурИЗацІЮ .ту" педагоn·чвим haVTl'obo-педагогї'ШИМ та imпим 
З у: аіви "Про осв! . ' 'J.' 
ахову:кр .. закладІВ 

:категоріям працшвиюв навчальних 



ЗАСОБИ МАсової ІНФОРМАЦІЇ 

На угримавия засобів масової інформації передбачено 510,0 тис. грн. 
За рахунок цих коштів буде надана дотація радіомовлеmпo та фінансова 
пЇД1римка телебаченню м. Бровари. 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Видатки на yrpимання установ фізичної культури і спорту та на 
здійснення спортивних змагань визначені в загальній сумі 2533,3 тис. грН. 
За рахунок цих коштів буде угримуватися 2 дитячо-юнацькі спортивні 
школи, спорткомплекс "Світлотехніка", ІШавальвий басейн "Купава", 

передбачається фінансова підтримка гандбольних клубів "Автомобіліст" та 
''Будівельник'' на проведеНВJI спортивних заходів. 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ 
В спеціальному фонді бюджету міста на 2007 рік за рахунок коштів 

бюджету розвитку заплановані видатки на загальну суму 5500,0 тис. грН. 

РІзm ВИПЛАТИ 

По КФК 250404 «Різні виплати» передбачені кошти в сумі 847,0 тис. ГРН., в тому 
числі: 

на програму розвитку малого підприємництва в м.Бровари на 2007р. -
150,0 тис.грн.; 
на програму "Депyraтський фонд" - 42,0 тис.грн.; 
підтримка Броварського міського товариства інвалідів з уражеВНJIМ 
опорно-рухового апарату ''Прагвemш'' - 20,0 тис.грн.; 
підтримка Броварської міськрайонної організаціі Товариства 
Червового Хреста Украіни в сумі. - 20,0 ти~.грн.; . 
ва інформаційні послуги по ВИСВІтлевию Д1JIJIЬH~CТ1 виконавчих 

органів місцевого caмoBp~t8.ВВJI T~ на випуск І розповсюджеlllDI 

газети ''Броварська пано?ама в. с>::? ~oo,o тис~грн.; . 
СШJата члевських внесюв АСОЦlацu МІСТ Укрamи у суюlS,О тис.грн.; 
ва програму по залуче~ інве~ій в сумі 4~,0 тис.гри.; 
ва програму по упрaвmвию аРХІтектури в. СУМІ 1 00,0 тис.гри.; 

програuv ПО земельних ресурсах в СУМІ 130,0 тис.гри.; 
ва ...... ~ . " 130 О 
ва програму "ОбдаРОВаІІ1СТЬ - , тис.грн. 



СУБВЕВЦІЯ НА УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ СПlJlЬИОГО 
КОРИСТУВАННЯ 

По КФК 250323 "Субвевцїя на yrpим8ИВJI об'єктів спільного 
користувавJUl" передбачені кошти в сумі 40,0 тис.грн. на фінансову підтримку 
газети "Нове житгя" . 

Начальник 

фінансового управліВJUI 
rXf' tJ _ _ ~ А ,.,.~~", 
~ --7 А.М.Зеленська 



Додаток 1 
до рїшеННJIl\lіськоі ради 
від ~J: f'~.,/;()f)6 Не .tP-/(І ... tJ5 

ДОХОДІІ бlОДЖC'l)' l\1.Броваро оа 2007 рік 

Наііl\lішуваllНИ доходів 
тис.грн. 

tод 3ВnШЬПІІЙ Спеціальппй фОIІД Разоа. 
згїДІІО Ь 610джетНОІО фопд Разоаl ут.ч. 

к.лаСllфікаціЄIО 
610джет 

РО3ВПТКУ 

1 2 3 4 5 6=(гр.З+гр.4) 
0000 Податкові IlвдходжеНllК 65737 1926,8 67663,8 

ПодаТКl1 ІІа ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІа пробуток, 

10000 подаТКl1 ІІа ::J6ілЬШСIIIIИ PllllKOBoi вартості 50805 50805 
tOl00 Податок з доходів фізичних осіб 50720 50720 
Ш200 Податок ІІа прнбуток ПЇДПРОЄl\IСТВ 85 85 

Податок на ПРllбyrок підприємств і 

організацій, ЩО належать до комунальної 

.0202 власності 85 85 
ШООО ПодаТКl1 ІІа власність 1900 1900 

Податок з власників транспортних засобів та 

Ю200 інших самохідних машин і механізмів О 1900 1900 
ЗБОРl1 за спеціanы�еe Вllкопанпк ПрОрОДDDX 

10000 ресурсів 4867,6 4867,6 
10500 Плата за земJПО 4867,6 4867,6 

10000 Внутрішні податко па TOBapl1 та поcnyrn 3894,1 26,8 3920,9 
10601 Податок на ПРОl\fИСen 9 9 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької ДЇJШЬностї, об'єднань 
ГPOMaдJlН, асоціацій, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самовридуванни, 

85 85 .0603 cт.nyriB територіальних громад 
10609 Пnaта за державку реєстрацію, крім плати за 

державну реєстрацію суб"єктів 
0,1 0,1 підприємницькоід~ності 

Плата за торrовий патент на деякі види 
3800 26,8 3826,8 0700 підпри~коід~иосri 

0000 Івші податко 
6170,3 6170,3 

- 920 920 0100 ~сцевіподаткиізбори -
~OO Фіксований сільськоrосподарсыolй податок 

0,3 0,3 

єдиний податок ДJUI суб"єктів мапоГО 5250 5250 
~OO !!Їдприємвицтва 373,9 3123,7 О 3497,6 
)000 ВеПОДDткаі ввдхоД)КеоJUI ..;;.; 

1100 НадходжеНИJI коштів від відшКодування 
ВТратсіпьськоrосподарськоrо О О 

і JJiсоrосподарськоrо виробництва -



Дозпохl 

ДО рішеВIIJI ~СИОЇ pa.m 
віди.t'~.tI:iJ!)6 К2$-/І'-Р5 

Дохо~п UIO;r.EП)· ~r.Броварп ва 2007 ріЕ 

-Каз Haible1~·BallnD ~oxo-=-iв 3ara.. .... 1IDii спеJlїa. .... ввu фоu 
1ЩІІО Ь БІ0~-eтuоlO фоlU Раза) • І утя • 1DСІIФі"''"DЦіао бro;J;EeТ 

РO'Jвпn.т - І ~ 

І І ... 
-І 5 - .) 

їооооо По-=-аТRовіu~озжzпвв 65737 1926,81 

ПозаТJШ из зохозu. Dозапm ва Dрв6~-rоR. 

110000 DозаТ1Ш ва 10ilLmeBU РВIlEОВОЇ вартості 50805 
-І 10 І оо І ПОЗЗ1\)!\ ] зохозів фі1ПЧВІІХ осіб 50720 І 
1І0Z00lПозаток вз DРDб~-ток пЬпРВDIСТВ 85 І 

ПО.:ІЗ1\1!\ ва прибуroх пізпрПOlСТВ і 

І оргаві1ЗІІЇЙ. шо ва:Jеж8ТЬ зо EO~lIa.lЬBOЇ 

'110202 в.uсв~ї1 85 
1200001ПозаТ1Ш ва Llacвїcть І 19001 

IПо.nro!\ 3 3.uсВJПciв 1'р8ВСПОрІВІІХ засобів та 
120200 iвmпx ~fOхі:пшх !ІІamпв і )lехашDriв 01 19001 

IЗБОРВ 13 спепіа.'U.ве ВllEОВ3ВВВ ПРПРОЗІІІП І І 130000 p~1Jciв 4867,6 

IЗО500IIl-uпa за 3еУ."1Ю І 4867~61 І І 

140000IвВ}'Тріпші позaпm ва товари та поt."J}"І1І 3894,1 26,81 

.l406011По.:ппоА ва ПРО1шсе..l І 9 І 

- ~ -fbara за .зержав~. реЕХ:tpaDIЮ 1:)"0 о..-пв 

пЬпрПOOПDlЬКОї ЗЇSLlЬВocri, об'ЄjlВавь 
І rpo1Sа:ш!, zr.oШап;Ц ~ івших добровLlЬВDX 

об'ctВавь органів яіспевоro awODpS)'В&U, 

140603 сmуш repшоріа.lЬВDX rpoиал 85 

140609 II:uпa за ;ІерАО2ВВ}' реєCJpwiю, JqJbI JLl2IU за 
дерАаВВУ peєc:tpaШю C)if'oaiв 

0.1 пi;mpИOlвиш.JtОЇ ;ІЇ2.lЬиOCJi - Il-una за ToproBвD mпeиr вадeяJd sJfJUI 
3800 26.8 

~O700 ~ИQJJJ1ШЬtWЇ ;ІЇ2.lЬиocD 
6110,3 

~DOOO Iвmi ПО;JaТJaJ 920 
.!!0100 Міспеві ПО.:x;ma! і збори 
, 

0,3 
~0400 Фіксований сі;JЬCЬХОl"OCПОдареькнJi IIDJIZfO" 

єзивий по;urroJC Д;JЯ С)іі"ааів )JI.1DfO 5250 
160500 !!ЇдDpВЄИJJИЦDa 313І) 3123,7 о 

~OO Иепо~j JUI1JJD.".1UUI 
111100 .. .. i;uиJfDJ1yJ81-

Нanxо;JЖeвs2 JtoJJJ11В 8ІД 8 
ВIPar cL"IЬCЬJC01OCJIOдapcьJOfO О 

і лісоrосподарс;ьJCOto JJJf~UlJDJ8 

9. 

'Шс.rpв. 

РазО)1 

6=(rpЗ+rp.4) 

67663,8 

50805 
50720 

85 

85 
1900 

1900 

4867,6 
4867,6 

3920,9 
9 

85 

О.і 

3826,8 
6170,3 

920 

0,3 

5250 
34rл,6 

О 



r надходженНJI від РОЗltlїЩення в Устав 4 . . овах , 
банюВ тимчасово ВІЛЬних БІОдЖenmx коштів 

іl04ОО 30 30 І 

Aдl\lillicтpamBlli збори та платежі Д ... ,оходи 

120000 від IleKOl\lepQlIIlloro та побіЧІІОГО Продаоу 
278,9 278,9 

120900 Державне мито 278,9 278,9 ;.,..--
НадходжеllllR від штрафів та фіпаПСОВ11Х ... 

130000 ca11KQ111 
65 -- 65 

Перерахування підПриємцями частки вартості 
нестандаРТIІОЇ продукції, виготовленої з 
дозволу на ТlІмчасове відхилення від вимог 

відповідних стандартів щодо якості продухції, 
ВІЩаного Державним комітетом України по 

230200 стандартизації, метрології і сертифікації 
азозоо Адміністративні штрафи та інші санкції 65 65 
240000 Illші Ilеподаткові IlадходжеПllИ О 3123,7 3123,7 
r 

Інші надходження до фонду 

240616 охор.навкол.середовища 3 . 3 
Відсотки за користування позиками, які 

241106 надавалися з місцевих бюджетів 
250000 Власні надходження бюджетних установ 3120,7 3120,7 
300000 ДОХОДІІ від опсрацііі з капіталОl\1 О 5500 5500 5500 

НадходженНJI від відчуження майна, яке 

належить Автономній Республіці Крим та 

майна, що знаходиться у комунальній 
310300 власності 500 500 500 

ВадходжеПНR від продажу зеl\lлі і 

330000 пеl\lатерівлы�llхx aКТnBiB 5000 5000 5000 
І. НадходженНJI від продажу земельних ділянок 

( несільськогосподарського призначення дО 

~OI00 
розмежувВННJI земель державної та 

5000 5000 5000 
комунальвої власності 

!!.ооо Цільові фоодп 
2431 2431 

~800 
Збір за забруднення навкоJIИUПlЬОГО 

31 31 
ІІриродногосередовИ[ЦВ . 
Цільові фонди утворені Верховною РадОІО 
Автономної Республіки Крим, органами 

501100 
місцевого самоврядування та місцевими 2400 2400 
органами виконавчої впади 66110,9 12981,5 5500 79092,4 
РазО'1 доходів (без транСфертіВ) 

• • (р ФРОВУІОТЬСИ за 0,0 37984,4 

~ 
ОФlеШоі трансферти ОЗOlIІ • 37984,4 0,0 
видамо траосфертів та БIОДЖа:пв) О О 

~ Від органів державноГО Y!!EaвJIiВW! • 
~ Кошти, що BВДXOДJIТЬ З іВШИХ БІОД>КCnВ О 

О , 

~ дОтаці" 
410201 1 ~з О дОтації вирівlПОВВННJI, що одерЖУЮТЬ О 

'-- державного бlоджету . 



, 
~ А '410206 "Додаткова дoдaцїJI з державного бюджety 

бlОДЖету AвТOHOl\IВOЇ Республіхи КРВІ та 
обласним БІоджетам на зменmенНJI фактичних 
Дlfспропорцій між місцевими БІОДЖетами 

через нерівномірність мережі бюджeпmx . 
установ" 

О о 

'''410209 Інші дотації О І 

410213 , 

Додаткова дотація з державного БІоджету 
місцевим бюджетам ДJUI поетапного 

запровадження умов оплати праці працівників 

бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної 

сітки та забезпеченНJI видатків на оплату праці О ( 

410300 Субвенції, в тому числі: 37984,4 0,0 0,0 37984,~ 

Субвенція на yrpимання об'єктів спільного 

користування та чи ліквідацію негативних 

наслідків діЯJlьності об'єктів спільного 

410303 користування 50 5( 
"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
ДIfТИИСТВа, дітям-інвалідам та тимчасової 

410306 державної допомоги дітям"; 12486,7 12486,7 

"Субвенція з державного бюджety місцевим 
бюджетам на будівництво і придбанНJI 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 скорочеииим штатів, ві 
перебувають на квартирному обліку за місцем 

І 

ПрО>lСИВВНIUI, членам сімей з числа цих осіб, 

" ві загинули під час викоиаиии ними 

.-
службових обов 'изиикїв, а також учасникам 

бойових дій в Афганістані та воєнних 

410307 конфліктів" О О 

"Субвенція з державного бюд>кету місцевим 
бlОДЖетам на наданви пільг та житлових 
субсидій населеВВІО на оплату електроенергіі, 
природного газу, пос~ тепло-, •. 
водопостачання і водовщведеВВJI, кваРТИРНОI 
плати, вивезеННJI побутового смітrя та рідких 

21574 21574 
JI0308 нечистот"; 



....... " І.' І 

І 

"Субвенція з державного БІОДЖету місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та 
інших передбачених законодавством пільг 

~ 
(крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, опла1У електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові , 
потреби, твердого та рідкого пічного 

• побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати, вивезення побутового смітгя та рідких 

нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 

410309 окремих категорій громадян"; 1806,6 1806,6 
"Субвенція з державного бlодже1У місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 

суБСllдій населенню на ПРlщбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і 

110310 скрапленого газу"; 2,1 2,1 

. 
"Субвенція з державного бlодже1У місцевим 
бюджетам на соціально-економічний розвиток 

регіонів, виконання заходів з упередження 

аварій та запобіганНJI техногенним 

катастрофам у житлово-комунальному 

господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності і на виконaнНJI 

інвестиційних проектів, у тому числі на 
капітальний ремонт сільських шкіл, на 

розвиток та реконструкцію централізованих 
систем водопостачання та водовідведеНИJl, на 
впровадження заходів, спрямованих на 

і0322 
зменшення витрат по виробництву, передачі 
та споживаиию теплової енергії"; О О 

110323 
Субвенція з державного бюдже1)' місцевим 
бюджетам на здійснення виплат, визначених 

Законом України "Про реструктуризацію 
заборгованості з виплат, передбачених 
статreю 57 Закону Украіни "Про осві1У" 
педагогічним, науково-педагогічним та іншим 

713,3 713,3 хатегоріям працівників навчаль~ закладів" .... 
'10373 Субвенція з дерхсавного бюджету обласному 

бюджету Київської області на проведення 
експерименту за привципом "Гроші ходять за 

770,4 770,4 
ДИТИИОІО" 

. 
;:-
~O363 Субвенція з державного бюджету місц~вим 

БІОДХСетам ва фінансування У 2006 роЦ1 
Програм-переможців ВсеукраїНСЬКОГО 
коикурсу проектів та проrpам розвИТІСУ 490 490 
Місцевого самоврядування 2005 року 

І 



rОЗ10 'ёубвенцїJI з державного бюджету t.tїсцеВШI 
І бlОДЖетам на проведенна Вllборів деnyraтів 

B~PXOBHOЇ Ради ~ТOHOMHOЇ Республіки Крим, 
МІсцевих рад та сшьських, селищних, міських 

голів" 
~~~::::::::::=:==~~-----4--__ ~O~ ____ ~ ____ ~ _____ .Q 
Uo358 Субвенцїя з державного бlОДЖету місцевим 
, бюджетам на УТРИМaRНJI дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського пікпуванНJI, в ' 

[0316 

дитячих будинках сімейного типу та 

ПРJtйомнJtХ сім'ях 

"Субвенція з державного бюджe'l)' місцевим 
бюджетам на погашенНJI заборгованості 

минулих років з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з водопостачання та 

водовідведення, що постачалися населенню, 

яка виникла у звязку з невідповідністю 

фактичної вартості теплової енергії, послуг з 

водопостачання та водовідведення тарифам, 

що затверджувалися органами державної 

влади чи органами місцевого самоврядування" 

10380 СубвенцїJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання центрами соціальних 

служб для сім 'і, дітей та молоді соціальних 

послуг ін'єкційним споживачам наркотиків та 

членам їх сімей на 2006 рік 
10319 

СубвенцїJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи щодо заборгованостві 
громадян за житлово-комунальні послуги та 
енергоносії в рахунок часткової компенсації 
втрат від знецінеННJI грошових заощаджень 

10000 З іншої частини бюдже'І)' 

91,3 

О 

О 

О 

0,0 0,0 

91,3 

О 

О 

~ 

О 

Кошти, одержані із загального фонду б а r ~ 0,0 0,0 О 
~OO до бюджету ~ОЗВИТКУ (спеціального ~-, 'ftl1.9.! .. ~o~~.:-:.:J!;:~ а~~~JD:r::'5,3-:t-"""':;1;-;;;2-;;;98;;:;1~,5~0~0t-~5~5n'ОО~,0;.г11VI7;;;0;;76~,іі80iR1О 
- РазОl\l ДОХОДІВ Il. . ~ - уі i .. Bj_~ 12981,500 5500 117076,800 

BcLoro доходів r й a~.. J. • 

В.О.Aиroненко. 
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СуБВОllціУ БроваРСЬКО1\!)' panOlll101\lY БIОДЖе1У 
Субвенція на утримання об'єктів cninLHoro користуванИJI ЧІІ nіквідацію 
негаТlіВНІІХ наслідків діяльності об'єктів спільноro КОРІІСТУВВННВ, всього: 

в ТОМУ чисnі: 
- на фін. підтримку мічаАонноУ газетll "Нове ЖlrmI" 

МіСЬКlІА гоnова 
В.О.Антоненко 
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