
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHeCeННJI 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 Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", ст.52 Бюджетного кодексу Украіни, ст.67 
Закону Украіни "Про Державний бюджет Украіни на 2006 рік", на 
виконання довідки про взаємні розрахунки Головного фінансового 
управління Київської облдержадміністрації від 27.12.2006 року N!! 108 та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до рішеННJI міської ради від 29. 12.2005р. 
N!!872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" ( із змінами, внесеними 
рimеНІВІМИ 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; від 25.12.2006 N!! 175-13-05) 

1.1. в пункті 1 цифру "102528,995" замінити на цифру ес 103056,762"; 
1.2. в пункті 1.2. цифру "29479,111" замінити на цифру "30006,878"; 
1.3. в пункті 2. цифру "104390,595" замінити на цифру "104918,362"; 
1.4. в пункті 2.2. цифру "30721,511" замінити на цифру "31249,278". 
2. Додатки 1,2,3 до рішеННJI Броварської міської ради від 29.12.2005р. N!! 

872-41-04 "Про бюджет міста на 2006 рік" з наступними змінами викласти 
в новій редакції (додаютЬСJl а і н 

3 .фінансовому упр . ~» OB~ ї міської ради профінансувати 
видатки, згідно з даним ~ ~. .. 

4. Це рimеИИJI набира ~ а ПРИИИJIТТJI. 

Міський голова В.О.Антоненко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. Бровари, вуn. rarapїHa,lS. Тм. (294) S-40-94, 224-62-72 

~~ ____________ ~H!~ ____ ~Г D на16'---_______ Від 

пропозИЦІі 
до рішеНllD Броварської міської ради від 11.01.2007 року 

"Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 29.12.2005 року 
Н! 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 

ВИДАТКИ 

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

1.1. Управлiнmo праці та соціального захисту населення 

Броварської міської ради: 
1.1.1. по КФК 090201 "Пільги ветеранам війни, особам на JIКИX 

поmиpюєrься чинність Закону Украіни "Про статус ветеранів війни, 
гарантії іх 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 ГPOM8ДJIВaм, які стали інвалідами внаслідок репресій, 
або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги" змеmпити видатки 
на суму 23,522 тис.грн.; 

1.1.2. ПО КФК 090204 "ІІільги ветеранам військовоі служби та 
ветеранам органів внутрішніх справ та ін. на житлово-комунальні 
послуги" збільшити видатки на суму 14,598 тис.грн.; 

1.1.3. ПО КФК 090207 ''Цільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям 
померлих громадян, смерть ЯКИХ. повlJIЗ~а з Чор~оБИJIЬСЬКОЮ 
катастрофою, на житлово-кОМУНальш послуги' зменшити видатки на 
суму 20,112 тис.грн.; . 

1.1.4. по КФК 090405 "ДодаТКОВІ виплати ~асс:левню на покритrя 
витрат ва оплату житлово-комунальних послуг' збшьшити видатки на 
суму 29,036 тис.грн. 



1.1.5. по КФК 090302 "Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами" 
зменшити видатки на суму 0,045 тис.грн.; 

1.1,;6 .. по КФК 090304 "Одноразова допомога при народжеННJI 
дитини збшьшити видатки на суму 18,487 тис.грн.; 

1.1.7. по КФК 090401 "Державна соціальна допомога 
б ., " малоза езпеченим СІМ ям зменшити на суму 18,345 тис.грн.; 

1.1.8. по КФК 091300 "Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам" зменшити на суму 0,097 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. на виконанНJI довідки про взаємні розрахунки Головного 
фінансового управліННJI Київської облдержадміністрації від 27.12.2006 
року Н!! 108 внести зміни до доходної частини бюджету: 

1.1. по КФК 410376 "СубвенцiJJ з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погamенНJI заборгованості минулих років з різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачaННJJ та 
BOДOBїдвeдeННJI, що постачалися населеншо, па виникла у звязку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з 
водопостачaННJJ та BoдoBiдBeдeННJI тарифам, що затверджувалися 
органами державної влади чи органами місцевого самоврядувaННJJ" 

збільшити на суму 527,767 ТИС.грн., 

ВНДАТКН 
1. на виконaННJJ довідки про взаємні розрахунки Головного 

фінансового упрaвлiвНJJ Київської облдержадміністрації від 27.12.2006 
року Н!! 108 внести зміни до видаткової частини бюджету 

1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 100601 ''ПогашеННJI заборгованості минулих років 
з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачaННJJ та 
BOДOBїдвeдeННJI, що постачалися населеншо, па виникла у ЗВJJЗКУ з 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з 
водопостачaННJJ та BOДOBїдвeдeННJI тарифам, що затверджувалися 
органами державної влади чи органами місцевого самоврядування" 
збільшити на суму 527,767 тис. Н.· 

Міський голова 
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Додаток І 

до рішенНJI міської ради 

від f(. 01. ..la)~N!!~"-/6=-~ 

ДОХОДІІ бlОДЖету м.БроваРII на 2006 рік 

і Найменування доходів 
ТИС.грн. 

ІСОJ:l 3агалЬІІІІЙ спеціалы�йй фОllД Рll301\1 • 
згідно із бюджеТllОIО 

класифікаціЄIО 
фОllД РІІ301\1 ут.ч. 

610джer 

РОЗ.ІІТІСУ 

~ 2 3 4 5 ) 
~oooo Податкові надходжеНllЯ 52719,8 1837 54556,8 
і""'" ПодаТКlI на ДОХОДІІ, податки ІІа . 

ПРllбуток, податки на збільшення 

1110000 Рllнковоі вартості 37870 37870 
ЇІІ0100 Податок з доходів фізичних осіб 37770 37770 І 

Гtl0Z00 Податок на прибуток підприємств 100 100 
r 

Податок на прибуток підприємств і 
І 
І організацій, що належать до 
і 
110202 комунальної власності 100 100 
120000 Податки на власність 1810 1810 

Податок з власників 1ранспортних 

засобів та інших самохідних машин і 

120200 механізмів 1810 1810 . 
Збори за спеціальне виконання 

130000 природних ресурсів 4950 4950 

130500 Плата за земmо 4950 4950 

Внутрішні податки на товари та 

.140000 пос.луги 3484 27 3511 

'140601 Податок на промисел 8,9 8,9 

І 

Плата за державну реЄС1раціІо суб"єктів 

І 
.. 

підприємницької діяльності, об'єднань 
, 

І громВДJIИ, асоціацій, ішпих І 

І добровільних об'єднань органів 

j!60З 
місцевого самОВРJlДУВ8ВШІ, cтatyrЇВ 

75 75 
територіальних громад 

140609 
, Плата за державНу реєС1рацho, КP~ • 

ПЛати за державну peєc1paцUO суЄі ЄКТ1В 0,1 0,1 
П~ИЄМІІИЦЬкоїдіяльності 

140700 
Плата за торговий патент на девкі види 3400 27 3427 
П~иємвиц)коідіяльНОсті 6415,8 6415,8 

160000 Інllli податки 1215,4 1215,4 

~ ~сцевіподаткиізбори • 

~ 
IЧJ1І(СОВании СIJIЬСЬІ(огосподарсьКИИ 0,4 0,4 

Податок 
е.. б"ЄКТЇВ малого 5200 

5200 
160S ~ податок ДЛJI су 

ООП1ДПриємництва 



ЮООО Неподаткві IIDДХоджеНllЯ 
368,7 3986,1 

11100 НадходженНJI коштів від ВіДШКОдУВання 
О 4354,8 

втрат сільськогосподарського 

і лісогосподарського виробництва 
925 - НадходженНJI від розміщення в 925 

установах банків тимчасово вільних 

10400 БІОд>!'етних коштів 37,7 - AдMillicтpaTllBlli зБОР11 та платежі, 
37,7 

ДОХОДІІ від некомерційного та . 
~20000 Dобічного продажу 270 270 
!2о900 Державне мито 270 270 - Надходження від штрафів та І 

130000 ФіllаllСОВl1Х санкцій 61 61 
-~ -~ --J -~ 

вартості нестандартної продущії, 

ВIU'отовленої з дозволу на тимчасове 

вiдXJшеННJI від вимог відповідних 

стандартів щодо пості продущії, 

ВllДаного Державним комітетом України 

по стандартизації, метрології і 

Z30200 сертифікації 

130300 Адміністративні штрафи та інші санкції 61 61 

140000 ~інеподатковінадходження О 3061,1 3061,1 

Imпі надходжеННJI до фонду 

240616 охор.навкоn.середовища 3,2 3,2 

f 
Відсотки за корисtyВaRНJI позиками, JIКi 

241106 надавалися з місцевих бюджетів 
• 

250000 Власні надходження бюджетних установ 3057,9 3057,9 

300000 ДОХОДИ від операцій з капіталом О 12247 12247 12247 

НадходжеННJI від відчух,еННJI мaйRа, пе 
належить Автономній Республіці Крим 

.!!Q300 
та майна, що знаходиться У комунальній 

1330 1330 1330 
власності 

~oo 
Надходження від продажу землі і 

10917 10917 10917 
нематеріальних активів 

HaдxoД)IceННJI від продажу земельних 
І ділянок несільськогосподарсьКОГО 

3 призначеННJI до розмежування зем~ 10917 10917 10917 
30100 державної та КОМfllальноі власноСТІ 5267,1 5267,1 

5000 . ОО Цільові ФОНДИ 
1'5 Збір за забруднення навкоJIИllПlЬОro 37,9 37,9 

~ Природного се едовища -р 



~ 

Цільові фонди yrвopeHi Верховною 

J 
РОДОІО Автономної Республіки Крим . ' 

І органами МІсцевого самОВРJlдуВанЮl та 

01100 місцевими органами виконавчоі впади 5229,2 5229,2 ~ Разом доходів (без трансфертів) 
....- ОфісіііJlі трансфеРnl 

53088,5 23337,2 12247 76425,7 

(РОЗШІІФРОВУІОТЬСR за ВllдаМl1 

00000 ТРВllсфертів та бlоджетів) 19961,384 6669,7 1003,1 26631,1 
"0000 Від органів державного управлінНJI О О 
r-
: • 

110100 Кошти, що HaдxOДJIТЬ з інших бюджетів 

"0200 Дотації 696,6 696,6 
410201 Дотації вирівюовання, ЩО одеРЖУJОТЬСJl 

з державного бюджету 
О О 

І 

410206 "Додаткова додація з державного 
" бюдхс:ety бюджету Автономноі 

Республіки Крим та обласним бюджетам . 
ва змеиmеИНJI фактичних диспропорцій 

між місцевими БJОДЖетами через 

нерівномірність мережі бюджетних 

установ" 107,3 107,3 

410209 Інші дотації 13,5 13,5 , 
410204 Додаткова дотація, що одержана з 

дерхс:авного бюджету 575,8 575,8 

410300 Субвенції, в тому числі: 19264,784 5666,6 0,0 24931,362 

І Субвеиція на yrpимання об'єктів 

, спільного користування та чи ліквідaцiJо 
вегативних наслідків діяльності об'єктів 

.!10303 спільного користувания 50 . 50 

"Субвенція з державного бюджету 
місцевим БЮД>IС:етам на виплаty 

допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з . . 
диТИИства, дітям-інвалідам та 4527,3 - 4527,3 

410306 ТИМЧасової державної допомоги дітям"; 



j Субвенцїяз деР>lсавного бlОДЖету 
• 

.fісцевим бlОДЖетам на будівництво і 
ПРlfДбaшu житла віЙСЬКОВОСЛУЖбовlVIМ 
та особам рядового і начальницького 
складУ, звільнених в запас або відставку 
за станом здоров'я, віком, вислугOlО . ,. 
рОКІв та У зв язку ІЗ скороченНJlМ штатів, 

які перебувmоть на xвap'lY обліку за 
місцем проживанНJI, членам сімей з 

Чlісла ЦJiX осіб, які загинули під час 
BliКOHaнНJI ними Сny>lсбових 

обов'язників, а також учасникам • 
БОЙОВlіХ дій в Афганістані та воєнних 

• конфлiIcrів" 110307 195,8 195,8 

"Субвенцїя з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату 

. електроенергії, природного газу, послуг 

теПЛО-, водопостачання і 

водовідведеННJI,квартирноїплати, 

вивезеНJ;DI побутового смітrя та рідких 

410308 нечистот" ; 9379,7 9379,7 

· "Субвенцїяз державного бюджету 

-, місцевим бlОДЖетам на надання пільг з 
послуг зв'язку та інших передбачених 

законодавством пільг (крім пільг на 
І одерж8ННJI ліків, зубопротезування, 
• ОШІату елеК1роенергії, природного і 
~ скрапленого газу на побутові ПО1реби, 

І твердого та рідкого пічного побутового 
І . 
І палива, послуг теПЛО-, водопостачавви 1 

І BoдoBiдвeдeННJI, квартирної плати, 
виВезеННJI побутового смі'lТЯ та рідких 

І 

нечистот) та компенсаціІо за пільговий 
~0309 1260 1260 

проїзд окремих категорій ГРОМ8ДJIИ"; 
· 

, , І "СубвенцїJIЗ державного бюджету 
місцевим бlОДЖетам на надання пільг та 

: 

>китлових субсидій'населеншо на 
. го 

~o 
придб8НИJI твердого та рідкого ПІЧНО 11. 0,2 0,2 
побутового палива і скрarinеного газу , 



• .... 

о 

"Субвенція з державного бlОДЖету 
місцевим бlОДЖетам на соціanьно-
економіЧНJіЙ розвиток регіонів, 

ВllКОНання заходів з упередження аварій 
та запобігВННJI техногенним катастрофам 
у житлово-комунальному господарстві 

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

інвестиційних проектів, у тому числі на 
капітальНJіЙ ремонт сільських шкіл, на 
РОЗВІПОК та peKOHcтpyкцilO 

централізованих систем водопостачанНJI 

таводовідведеННJI,навпров~кенНJI . . 
заходІВ, спрямованих на зменшенНJI 

витрат по виробництву, передачі та 

110322 споживаннlО теплової енергії"; 777,3 777,3 
410323 

Субвенція з державного бюджету 
і місцевим бlОДЖетам на здійснеННJI 

виплат, визначених Законом Украіни 

"Про реструктуризацію заборгованості з 
виплат, передбачених статrею 57 Закону 
України "Про освіту" педагогічним, 

науково-педагогічним та іншим 
категоріям працівників навчальних 

закладів" 762,8 762;8 

4~0373 

Субвенція з державного БІОДЖету 
обласному бюджету Київської області ва 
проведеННJI експерименту за пршщипом 

1322,2 1322,2 , 
"Гроші ходять за ДИТИНОІО" -.10363 Субвенція з державного бlОД)l'ету 
місцевим бlОДЖетам на фінансування У 
2006 році Програм-переможців 
Всеукраїнського кошсурсу проектів та 
програм розвитку місцевого 350 350 
самоврядувaннJI 2005 року 

1410370 Субвенція з дер>кавного бюд>Кету 'О 

місцевим БІОДЖет8М на проведеННJI 
виборів депутатів Верховної Ради 

. евИХ 
t Автономної Респубniки Крим, МІСЦ 

рад та сільських, сeJIИJЦНИX, міських 61,284 61,284 

, голів" , 



jo3S8 СубвенцїJI з дер>кавного БІОДЖету 
І l\IicцeBII~I БІОДХСетам на YТPIfMВННJI дітей
і СJlріт та дітей, позбавлених 

батькіВСЬІСОГО пікnyванНJI, в дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях 

"Субвенція з державного БІОджету 
MicцeBlfМ БІОджетам на погашення 
заборгованості минулих років з ріЗllиці в 
тарифах на теплову енергіІО, посnyrи з 

водопостачання та BoдoBiдBeдeHНJI, що 

постачanися насenенНlО, яка виникла у 

звязку з невідповідністІО фактичної 
вартості теплової енергіі, послуг з 

водопостачання та водовідведення 

тарифам, що затверджувалися органами 

державної влади чи органами місцевого 

самоврядування" 

410380 Субвенція з державного БІОДЖету 
місцевим БІОДЖетам на надання 

центрами соціальних служб ДJIJI сім'і, 

дітей та молоді соціальних послуг 

ін'єкційним споживачам наркотиків та 

членам іХ сімей на 2006 рік 
410382 

410319 

ОО 

Додаткова субвенція на виплату 

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

Субвенція з державного БІОДЖету 
місцевим БІОДЖетам на заходи щодо 

заборгованостві громадян за житлово-

комунальні послуги та енергоносії в 
рахунок часткової компенсаціі втрат 

_ від знецінеННJI грошових заощаджень 

..!оооо з іншої частини БІОДЖету 
Кошти, одержані із загальноГО фондУ 

123,6 

72,1 

382,5 

І БІОДЖету до БІОДЖету розвИТКУ ~~p=a~T~-' 

~oo (спеціального фОндУ) '~~ ~~oA.884 
Р . 1/* ~/: ~ 

'7-- азОМ ДОХОДІВ rJ QI .7 ~ ; '"~ 84 
t Всього ДОХОДів r r:r, Jf' "'~ І а .~ 

аІ $~. О 

~/~:~~ ~~. 
~, • АО 

"/w 9~ 

МіСЬКIiА гоnова 

S302,OS6 

364,522 
1003,1 

1003,1 
30006,878 
30006,878 

1003,1 

123,6 

5302,056 

72,1 

364,522 
1003,1 

1003,1 1003,1 
13250,1 103056,762 
13250,1 103056,762 

В.О.Антоненко 
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Міському голові 
Антоненку В.О. 

Начальника фінансового управління 
Зеленської А.М. 

Службова записка 

в зв'язку з повідомленням N!!108 від 28.12.06р. яке надійшло від 
головного фінансового управління Київської обласної державної 
адміністрації "Про проведення взаєморозрахунків по різниці в цінах по 
теплопостачанню" в сумі 527767,О5грн. прошу надати вказівку про 
проведення позачергової сесії Броварської міської ради для внесення змін до 

бюджету міста на 2006рік. 

Начальник А.М.Зenенська 

-
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