
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвердження проекту" Основних 
напрямків бlоджетноі політики громади на 2007 рік" 

Відповідно до ст.ЗЗ Бюджетного Кодексу України, керуючись ст. 

61 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні ", Броварська 

міська рада: 

. 
ВИрІшила: 

1. Затвердити проект " Основних напрямків бюджетної політики громади 

м.Бровари на 2007 рік " (додається) 

2. Контроль за виконанням даного рішеННJI покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та цін 

Броварської міської ради. 

Міський голова 

м.Бровари 
Від.и~ 2006 р. 
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Подання: виконуюча обов'язки о 
начальника фінансового упраВЛІННЯ 
заступник начальника - о о 

начальник бюджетного ВІДДІЛУ Д;~~~ Т.О.Сторожук 
Броварської міської ради __ -~~::;,:;:",~---

с.,' 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради ~~~ ______ ІоВ. Сапожко 

- заступник міського голови 

- начальНИІС управліня економіки 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов'язІСИ 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст загального відділу 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бюджету, фінансів та цін ' 
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Додаток 
до рішення міської ради 
від .!-І*fиzн.L ~ 
N!! -1" - () z - 09 

Основні напрямки БJоджетноі політики 
територіальної громади м.Бровари на 2007 рік. 

1. План.~вання БІоджету міста на 2007 рік здійсюовати згідно Конституції 
Укра1НИ, Бюджетного Кодексу України, Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2007 рік" та інших законів та 
нормативних актів, що регулюють бюджетні правовідносини. 

2. Проект бюджету міста на 2007 рік має бути розроблений з урахуванням 
необхідності інноваційного розвитку економіки. 

з. Забезпечити прогнозування доходів бюджету на основі реальних 
прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста. 

4. Забезпечити ефективне управління об'єктами комунальної власності як 
засіб збільшення надходжень до бюджету, зокрема пшяхом завершення 
формування єдиного реєстру об'єктів комунальної власності. 

5. Забезпечити підвищення рівня платіжної дисципліни платників . 
податКІВ. 

6. Забезпечення спрямування видатків бюджету міста на: 
- соціальний захист населення; . .. , _ фІнансування закладІВ ОСВІТИ, охорони здоров я, культури, 

фізичної культури та спорту; . . 
_ фінансування програм, затверджених в планІ СОЦІально-

культурного розвитку міста. .. . 
7. Визначити такий перелік захищених статеи видаТКІВ загального фонду 

бюджету міста на 2007 рік: . ... 
_ за економічною структурою видатКІВ: оплата ~aЦI працшниІС1В 

бюджетних установ ( 111 О ), нарахування ,на зароБІТНУ плату. ( ~oд 
1120 ), придбання медикаментів та перев язувальних матеРІаліВ ( код 
1132) забезпечення продуктами харчування ( код 1133 ), оплата 

, слуг ( код 1160 ), трансферти населенню ( код 1340) 
комунальних по ф. .. 

8 П ... иа В галузях освіти, культури, 1ЗИЧНОІ культури та 
ОСТІине проведенnп . ... . б . ахисту оПТИМlзацll мере)ю юджетних установ. 

спорту СОЦІального з . . 
... ' олю за виконанНЯМ бюджету, ВІДПОВІДНО до вимог 

9 ЗДІиснення контр .. та інших нормативно-правових актів 
Бюджетного Кодексу УкраІНИ 

України. . ів ЩОДО комплексного врегуmoвання погamеИWI 
1 О B~ ДIЄB~ захад то ської заборгованості бюджетних установ, у 

дебlторська1 та кредби р ня застосування попередньої оплати. 
тому числі шляхом о межен 



11 Запровадити заходи 
першу чергу на 

самоврядування. 

щодо жорсткої економії бюджетних коштів, у 

адміністративні витрати органів місцевого 

12 Забезпечення скорочення витрат по бюджету, що спрямовані на оплату 
енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, IIIJUlXом 
запровадження енергозберігаючих технологій. 

13 Передбачити на 2007 рік пріоритетне спрямування капітальних 
вкладень на реформування житлово-комунального господарства та 
створення умов для технічного переоснащення об' єктів 
життєзабезпечення міста. 

14 Підвищення ефективності використання розпорядниками бюджетних 
коштів, забезпечення відповідальності за результати роботи, IIIJUlXом 
запровадження програмно-цільового методу бюджетування. 

15 Надання міською радою пільг по сплаті податків тільки при умові 
доходної бюджету міста та наявності 

Міський голова в.о. Антоненко 


	0108
	0109
	0110
	0111

