
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесеНIIJI змін до рішеНIIJI 

Броварської міської ради від 28.12.2006 року 
Н!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік"та додатків 1,2,3,4. 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврвдуванllJl в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 

рада 

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до ріmеlПlJl міської ради від 28. 12.2006р. 
Н!!201-14-05 ''Про бюджет міста на 2007 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеНIIJIМ міської ради від 25.01.2007 Н!!208-16-05) : 

1.1. В пункті 1 цифру "117076,8" замінити на цифру "117276,8"; 
1.2. В пункті 1.2 цифру "12981,5" замінити ва цифру "13181,5"; 
1.3. В пункті 2 цифру "121848,4" замінити ва цифру "125556,7"; 
1.4. В пункті 2.1 цифру "104736,9" замінити на цифру "105169,7"; 
1.5. В пункті 2.2. цифри "17111,5" та "8500,0" замінити на цифри 

"20387,0" та "9100,9". 
2. Додатки 1,2,3,4 до рішеВIIJI Броварської міської ради від 

28. 12.2006р. Н!! 201-14-05 ''Про бюджет міста на 2007 рік" з наступними 
змінами викnасти в новій редакції (додаються). 

3.фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансувВНIIJI видатків, згідно з даним рішеВIIJIМ. , 

4. Це рішеВIIJI набирає чинності З~4ати ~~ГO прИЙllJlТ1'Jl • 

Секретар ради 

м.Бровари t J.lJНhor,D r!D!I 
; J.J,t - {~- 1)5" 

.. _.. ',., 
1 'І.. 0.2--.. .. ::: \.\. 

:'. ~ .... -' )~ 
і/ '';' \;~ ~o' "~') ~\, 
і ?! t.,I,' ... ~' 
• : '::\ о.' ') )-' Q ! 
'о :oo:·J .. ~_"" -..аа :0 

-' .';' : 
\ (. j 

-, .!, • І .. ,. . ,., . '. 
'о,. .oo~ 

• ...:~_ о' 

І.Б.Сапожко 

О , 

ЗАТ JipoaDpf:W18 фygpнII. 2005 р. 3_ НІ 155-2000 



ПодaнвJl: 

начальвик 

фінансового управління 
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І 
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- заступник міСЬКОГО голови ~~J 
І 
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бюджету,фівансів та цін . 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАсr~ 
ВИХОВАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, М. БроваРlf, вул. Гвraріиа,15. Тм. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~~-----____________________ ~H~. _______________ ~Г 
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ПРОПОЗИЦІЇ 
дО рішеllНВ Броварської міської paдll від 22.02.2007 року 

"Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року 

H~ 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4. 

Відповідно до Законів України" Про Державний бюджет України 
на 2007 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні" ,частини 5 статті 
23, статті 78 Бюджетного кодексу украіни, розгJIJlНYВШИ пропозиції 
бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

3АГAllЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів Украіни від 11.01.2007 
H~ 8 "Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації" 
внести наступні зміни: 

1.I.змінити номери кодів: 
- код 23030300 "Адміністративні штрафи та інші санкції" на код -

10811 ОО "Адміністративні штрафи та ішпі сamщiГ'. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста за 
рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.07 року
на суму 432,8 тис.грн., встановивши її В розмірі 105169,7 тис.грн, в тому 
числі: 

1.1 Виконкому Броварської міської ради в загальній сумі 84,0 
тис.грн., в тому числі: 

1.1.1 по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" 
збільшити видатки на суму 59,0 тис.грн., ; 

1.1.2 по КФК 250404 "Івші видатки" збільшити ва суму 25,0 
тис.грн. 

1.2. Управлінню економіки Броварської міської ради по КФК 
010116 "Органи місцевого самоврядування" збільшити видатки ва суму 
150,0 тис.грв. . 

1.3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 
010116 "Органи місцевого самоврядування" збільшити видатки на суму 
150,0 тис.грн. 

1.4. Службі у справах неповнолі~іх Броварсь~ої міської ради 
Встановити видатки по КфК 090802 "Івші програми СОЦІального захисту 
неповнолітніх" ва суму 21,1 тис.грн.; 
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1.5. B~ "! сп~авах сім'ї та молоді Броварської міської ради по 

~Ф~,091107 СОЦІальНІ програми і заходи державних органів у справах 
СІМ І на суму 27,7 тис.грн. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини загального 
фонду бюджету міста на 2007 рік здійснити перерозподіл: 

2.1. Виконкому Броварської міської ради: 
2.1.1. по КФК 250404 "Інші видатки" зменшити видатки на суму 

200,0 тис.грн.; 
2.1.2. по КФК 120201 "Періодичні видання (газети та журнали)" 

встановити видатки в сумі 200,0 тис. грн. 
2.2. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради: 
2.2.1. по КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист 

населення" зменшити видатки на суму 2,0 тис.грн.; 
2.2.2. по КФК 091102 "Програми і заходи центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді" зменшити на суму 15,3 тис. грн. 
2.2.3. по КФК 091107 "Соціальні програми і заходи державних 

органів у справах сім'ї" збільшити видатки на суму 17,3 тис.грн. 

СПЕЦLШЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. На виконВННJI наказу Міністерства фінансів Украіни від 
11.01.2007 Н!! 8 "Про BHeCeННJI змін та доповнень до бюджетної 
КJIасифікації" внести наступні зміни: 

- код 24061600 "Інші надходжеННJI до фонду охорони 
навКОЛИППlЬого середовища" змінити на код 24062100 'Трошові 
CTJlГНeННJI за шкоду, заподіяну порушеННJIМ законодавства про 
охорону навколишньоГО природного середовища внаслідок .. . ... ." 
господаРСЬКОІ та ІНШОІ Д1JlЛЬносТ1 . 
2. Збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету на 

суму 200,0 тис.грн., встановивши в розмірі 13181,5 тис.грн., з них: 
2.1.по КФК 25020200 "НадходжеННJI, що отримуються 

бюджетними установами на виконВННJI окремих доручень та 

інвестиційних проектів" на суму 200,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста 

на суму 3275,5 тис.грн., встановивши іі в розмірі 20387,0 тис.грн, з них: 
_ за рахунок збільшеННJI доходної частини на суму 200,0 тис.грн.; 
-за рахунок з8JIИIIП(ЇВ бюджетних коштів станом на 01.01.07 року-

на суму 3075,5 тис.грн., в тому числі: 
1.1 Управлінню житлово-комунального господарcn:ва Броварської 

міської ради на загальну суму 700,0 тис.грн., В тому ЧИСЛІ: 
1.1.1. по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядув8ННJI і місцевими органами виконавчої впади " на суму 700,0 

тис.грн., З них: ..• 
_ на капітальний ремонт тфт1В, термІН еКСІШУатації JIКИX 

перевищив 25 років в сумі 300,0 тис.грн.; 



- на реконструкцію житлового фонду в сумі 300,0 тис.грн.; 
на придбавви та вставовленВJI газових ІШИТ та колонок В сумі 
100,0 тис.грн.; 

1.2. Виконкому Броварської міської ради по КФК 180409 "Внески 
органів місцевого самоврядуванВJI у cтa1Yflli фонди суб'єктів 
підприємницької діяльності" в сумі 175,0 тис.грн. на поповнеВВJI 
статутного фонду комунального підприємства Броварської міської ради 
"Телестудія "Наше місто". 

1.3. Відділ капітального будівництва Броварської міської ради: 
1.3.1. по КФК 150101 "Капітальні видатки" збільшити видатки на суму 
425,9 тис.грн., з них: 

на будівництво культурно-виставкового комплексу с 
глядацькою залою на 448 місць в сумі 400,0 тис.грн.; 

- встановити видатки на проектуваНВJI та реконструкцію 
вул.Островського м.Бровари в сумі 25,9 тис.грн.; 

- внести зміни до назви об' єкта "Будівництво нових дитячих та 
спортивних майданчиків", виклавши в новій редакції 
"Проектування та будівництво нових ДИТJIЧИX та спортивних 

майданчиків" 
1.3.2. по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади " на суму 1474,1 
тис.грн., з них: 

- на проектування та будівництво водовідводу дощових та талих 
вод по 1 О мікрорайону в м.Бровари Київської області в сумі 
200,0 тис.грн.; 

- на будівництво павільйону бюветвого водопостачання та 
благоустрій прилеглої території по вул. Грушевського в сумі 

100,0 тис.грн.; 
_ на реконструкцію кінотеатру їм .. Т.Г. Шевченка під Палац 

урочистих подій в сумі 400,0 тис.грн.; 
_ на будівництво кладовища по вул.Кутузова в сумі 400,0 тис.грн.; 
_ на проектування та будівництво тимчасої автостоянки по вул. 

Гагаріна,11 м.Бровари в сумі 300,0 тис.грн.; 
_ встановити видатки на проектувaDВJI та реконструкцію 

вул.Островського м.Бровари в сумі 14,1 тис.грн.; 
_ встановити видатки на проектувaDВJI та будівництво скверу по 

вул. Гагаріна,15 м.Бровари в сумі 60,0 тис.грн. 
1.3.3. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядувaDВJI" збільшити на 
суму 200,0 тис.грн. 

1.4. Управлішпо освіти по КФК 24.09~0 "Цільові фонди, yтвope~ 
органами місцевого самОВрЯдуВання 1 МІсцевими органами виконавЧОl 

влади " на суму 294,9 тис.грн., з ~: . 
_ на будівництво мінікотельш в 30Ш N!! 3 в СУМ193,4 тис.грн.; 
_ ДJIJI комп'ютеризації дошкільних закладів освіти в сумі 70,0 

тис.грн.; 
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ДJIJI придбання службового 
тис.грн. 

автомобіли в сумі 40,0 

- на зріз аврійвих дерев по закладах освіти в сумі -91,S тис.грн 
1.5. Відділу культури по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені 

органами місцевого самоврядувавВJI і місцевими органами виконавчої 
впади " на суму 5,6 тис.грн. на придбaвВJI стільців ДJIJI бібліотечної 
мережі міста. 

Секретар ради 
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Додаток 1 
до рішенНJI r..iCLKoi paдll 
вїдц,О4 1/JDf'. N!/JI-Il-05" 

ДОХОДІІ 610Д-.ксту аl.БРОВВРII ІІВ 2007 рік 

11IС·ГРН. , HBiialCll)'BBllllR доходів ЗаnШЬПllU спецівnы�uu фОllД Ра011 
• 

зПдllО і] 610джenl010 фОllД Ра011 УТ.'І. 

КЛВСllфіквціСIО 610ДЖет 

P°:lDIITk"y 

2 3 4 5 6=(rp.3+rp.4) 
)0 Подвткові ІІВДХОДЖСІІІІR 65737 1926,8 67663,8 

ПОДВТКІІ ІІВ ДОХОДІІ, подаТКl1 110 npI16YТOK, 
ОО ПОДВТКІІ ІІВ з6ЇЛЬШСІІІІR PllllKOBoi ввртості 50805 50805 
ОО Податок з доходів фіЗltЧНl1Х осіб 50720 50720 
ОО Податок 110 ПРllбуток niдnpIICIICТD 85 85 

Податок на ПРltбугок підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

02 власності 85 85 -
ОО ПодаТК11 110 влаСІІість 1900 1900 

Податок з власників транспортних засобів та 

ОО іНШIІХ самохідних машин і механізмів О 1900 1900 
Зборп за спсцівлы�сc BIIICOIIBIIIIR npllpOAllUX 

ОО ресурсів 4867,6 4867,6 
ОО Плата за земmо 4867,6 4867,6 

ОО ВllyYріШllі подаТIСl1 110 товарп та поcлyru 3894,1 26,8 3920,9 
)1 Податок на промисел 9 9 

Плата за державну реєстраціІО суб"єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
ГPOMaдJIH, асоціацій, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядувВНИJI, .. 

)3 статутів територіалЬНlfХ громад 85 і5 
)9 Плата за державну реєстраціІо, крім !Шати за 

державну реєстраціІО суб"єктів 
п~риємн~коідiJIльності 0,1 0,1 

Плата за ТОРГОВlfЙ патент на деJOd види 
)о IliдприємницькоїдiJIльності 3800 26,8 3826,8 

10 Illші подаТІСl1 6170,3 І 6170,3 
)о N.tiсцеві подаТКІf і збори 920 920 

)о Фіксований сільськогосподарський податок 0,3 0,3 
ЄДlfНlfЙ податок ДJUI суб"єктів малого 

10 п~риємництва 5250 5250 
О Неподаткві uвдходисеUIШ 373,9 3323,7 О 3697,6 
О НадходженНJI коштів від вiдmкоду8ВНИJI 

втрат сільськогосподарського 

і лісогосподарського виробшщтва О О 



-- НадходжеНIUI від розміщеНIUI в установах 
банків 1111\lчасово вШьНl1Х БIОд;КCТlIIIХ коштів 

110400 30 . 30 -
Aдl\lillicтpanlBlli ЗБОРl1 та пnатежі, ДОХОДІІ 

'220000 від IICKOllCPQiiilloro та побіЧІІОГО прода."У 278,9 278,9 
220900 ДеРЖВВllе 1\I1ІТО 278,9 278,9 -
210811 AдllillicтpaTllBlli штрафll та іllші саllкціі 65 65 
140000 Illші Ilсподаткові IlаДХОДЖСllllП О 3 3 -

"Грошові стягнення за шкоду, заподіJlНУ 
порушенням законодавства про ОХОРОIlУ 

навкоmlШНЬОГО природного середовища 

;140621 внаслідок господарської та іншоі діJlлыІсті'';; 3 3 
BiдcOТКI! за КОРИС1YDаННJI позиками, JlKi 

241106 IloдaвanlfCJl з місцевих бюджетів 

250000 ВпаСІІі IIDдХОДЖСIIIID бlОДЖСТllІІХ ycтallOB 3320,7 3320,7 

IInата за послуги, що HaдВJOThCJl бюджетними 

250100 установаМ.1 3120,7 
Копml, що ОТРИМУIОТЬСJl бlоджеmИМJI . 
установам.! на виконаННJI окреМІІХ доручень та 

250202 інвестиційних проектів 200 
300000 Доходи Від опсрацііі з капітаnОl\1 О 5500 5500 5500 

І 

Надходження від відчуженНJI MВJ'.iHa, JlKe 
належить Автономній Республіці Крим та 

майнІ, що знахОДИТЬСJl у комунальній 
310300 В1І8СНОс'1і 500 500 500 

НадхОДЖСllllR від продажу зеl\lnі і 
330000 веаlатерівnьпих актпвів 5000 5000 5000 

Надходження від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначенНJI до 

розмежуванНJI земcnь державної та 

~30100 комунвnьноївласності 5000 5000 5000 
500000 Ціnьові фоНдИ 2431 24Z1 

~00800 
Збір за забрудненНJI навкопиmнього 

природного середовища 31 31 

; 
Цільові фонди yrвopeHi ВеРХОВНОIО Радою 
Автономної Республіки Крим, орraнами 

!01100 
місцевого самоврядування та місцевими 

2400 орraнамивиконавчоївnоди 2400 
" РазОl1 доходів (бe:J трапсфертів) 66110,9 13181,5 5500 79292,4 І 

і"'-

!!оооо 
ОфісіііІІі траllсфеРТl1 (рОЗШИФРОВУIОТЬCJI за 

37984,4 0,0 0,0 ввдаl\lП траllсфертів та бlоджетів) 37984,4 

~OOOO Від органів державного y!!paвnїННJI • 
О О 

!10100 Кошти, що нІДХОДЯТЬ з інших бlОджenв 
~0200 Дотації 

О О 

.410201 Дотації вирівюовання, що одержуютьCJI з 
. 

державного бlОДЖету 
О О -



'4102UD "ДOДDTKOBiI Додац1И 3 державного бlОдЖС1У 
бlОДЖету АВТОНОАlноі РесnyбліlOl КРІІАІ та 
облаСНІІАI БJОДЖетаАl на ЗAlеншенНJJ фamSЧН11Х 
Дllспропорціfi АІЇЖ місцеВllAШ БIОдже'1'аАШ 
через HepiBIIOMipllicть мережі бlОДЖСТІIІІХ 
YCТUlfOB" 

О О 
410209 ІJlші дотації О О 

410213 
Додаткова дотаціи з державного БJОДЖС1У 
місцеВI!А! БJоджеТВAl для поетапного 

запровадження умов оплаn! праці праціВНJlків 

бlОД)J(стноі сфеРIІ на OCI{OBi ЄДlfноі таРIІФ.{оі 
сіТКl1 та забезпсчення видатків на оплату праці О О 

НОЗ00 Субвенції, в тому Чllслі: 37984,4 0,0 0,0 37984,4 
СубвеJщія на yrpllмаlflfЯ об'єктів спільного 

КОРllстування та ЧІ! ліквідаціJО .fегаnfВНИХ 

наслідків діяльності об'сктів спільного 

.10303 КОрllСтування SO SO 
"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату ДОПОМОПІ сім'ям з 

діТЬМll, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

ДИnIНСТВа, дітям-інвалідам та nlмчасової 

10З06 державної допомоги дітям"; 12486,7 12486,7 

"Субвенція з державного БJОДХССТУ місцевим 

бlодхсетам на будівницnJО і придбано житла 
військовослужбовцям та особам рядового і 
начальницького складу, звільнених в запас або 
відставку за станом здоров'я, віком, виcлyrою 

років та У зв'язку із скорочеННJIМ штаriв, .пі 
переб)'В8l0ТЬ на квартирному обліку за місцем 
ПРОЖИВВНВJI, членам сімей з числа цих осіб, 
які загинули під час виконання ними 

cnyжбових обов' язииків, а також учасникам 

бойових дій в Афганістані та воєнних 
.ОЗ07 конфліктів" О О 

"СубвеJЩія з державного БJоджету місцевим 
. 

БJодхсетам на надано пільг та житлових . 
субсидій насenешпо на оплату enектроевергіі, 
природного газу, поcлyr теПЛО-, 

водопостачВННJI і BOдoBїдвeдeННJI, кварПІрноі 
ІШати, вивезено побутового САIЇтrя та рідких 

0308 неЧJtсmт"; 21S74 21S74 



• ..-

"субвенція з державного бюджety місцеВIВI 
БJОджeтDltl ІІа надання ПЇnьг з поcnyr зв'язку та 
іІIШІIХ передбачеНJIХ законодавством пільг 
(крім пільг на одержаJIНЯ ліків, 

зубопротез~аIlНЯ, оrшату еле1П'роенергії, 
ПРІIРОДНОГО І скраrшеного газу на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного 
побyroвого ПМJIВа, послуг теrшо-, 

водопостачаШIJI і водовідведення, квар11IРIІОЇ 
плаТІІ, ВJlвезення побутового смітrя та рідКIІХ 

неЧIІСТОТ) та компеJlсаціJО за пільговиfi проїзд 

410309 окремих категорій громадян"; 1806,6 1806.:) 
"Субвенція з державного БJОДЖС1У місцеВlIltl 
БJоджеТВf на надання пільг та житлових 

суБСlsдій населенню на придбаllНЯ твердого та 

рідКОго пічного побyrового палива і 

410310 скрarшеного газу"; 2,1 2,1 

"СубвеНЦЇJI з державного бюджету місцевим 

БJОДЖетам на соціально-економіЧНIIЙ розвиток 

регіонів, виконання заходів з упередження 

аварій та запобігання техногенним 

катастрофам у житлово-комунальному 

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

інвестиційних проектів, у тому числі на 
капітальний ремонт сільських шкіл, на 
розвиток та реконструкціІО централізованих 
систем водопостачання та водовідведення, на 
впровадження заходів, спрямованих на 

зменшення витрат по виробництву, передачі 
410322 та споживанню теплової енергії"; О О 

410323 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
БJОДЖетам на здійснення виплат, визначених 

Законом Украіни "Про реструк1УРИЗaцiJо 
заборгованості з виплат, передбачених 
ствneю 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним науково-педагогічним та іншим , . " 713,3 713,3 - категоріям працівників навчальних з8КJI8Д1в 

410373 Субвенція з державного БJОДХССТУ обласно)!)' 
бюджету Київської області на проведення 
експерименту за принципом "Гроші ходять за 

770,4 770,4 - дитиною" 
Н0363 Субвенція з державного БJОДЖету MiCЦ~BBI 

БJОД1Кетам на фінансування У 2006 рОЦІ 
Програм-переможців Всеукраїнського 
Коихурсу проектів та програм розвИТКУ 490 490 - місцевого самовридувания 2005 року 



410370 СубвенцiJI з державноro бюджету місцеВIВI 
бlОДЖeтDМ на провсденНJJ Вllборів деnyraтів . 
ВеРХОВllОї Ради ~BTOHOMHOЇ РеспубпіКlI KPIIM, 
r-lісuеВIIХ рад та СШЬСЬКlIХ, сenlIЩIIUX, міСЬКlIХ 

гопів" О О 

410358 Субвенцій з державного бlОДЖety місцеВII"1 
бlОДЖетам на yrpllMaHНJJ дітеЙ-Сllріт та дітей, 
позбавлеНllХ батьківськоro пікnyваннА, в 
Almt'lIIX БУДI'НКах сімейного nшу та 
ПРltЙОМНl1Х сім'ях 91,3 91,3 

430000 З іншої 'ІаСТІШII бtоджету 0,0 0,0 о -
Кошти, одержані із :saranLtloro фонду бtоджС1У 

430100 до бlОДЖету РОЗВlrrкy (спеціanЬtlОГО фонду) 0,0 0,0 о 

- 1'11301\1 доходів -104095,3 13181,500 5500,0 117276,800 .. ---
Bcboro доходів .' 104095,3 13181,500 5500 117276,8(,с) 

. ~,- '.~\ 
і 
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