
БРОВАРСJ)КА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до рішенНJ[ 
Броварської міськоі ради від 28.12.2006 року 

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

Розгnянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу Украіни та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 

рада 

вирішила: 

1. Внести наступні зміни до рішеННJ[ міської ради від 28. 12.2006р. 
Н!!20 1-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеННJIМ міської ради від 25.01.2007 Н!!208-16-05; від 22.02.2007 
Н!!232-17-05) : 

1.1. В пункті 1 цифру "117276,8" замінити на цифру "117946,8 "; 
1.2. В пункті 1.2 цифру "13181,5" замінити на цифру "13851,5"; 
1.3. В пункті 1.2.1. цифру "5500,0" замінити на цифру "5960,0"; 
1.4. В пункті 2 цифру "125556,7" замінити на цифру" 126599,7"; 
1.5. В пункті 2.1 цифру "105169,7" замінити на цифру" 105542,7"; 
1.6. В пункті 2.2. цифри "20387,0" та "9100,9" замінити на цифри 

"21057,0" та "9560,9". 
2. Додатки 1,2,3,4 до рішеВНJI Броварської міської ради від 

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

3.Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансувaВНJI видатків, згідно з даним рішеННJIМ. 

4. Це рішеВНJI набирає чинно ~ ~ прИЙИJlТТJI. 

Секретар ради 

м.Бровари 
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ПоданНJI: 

начальник 

фінансового управлїННJI 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відцілу 

А.М.Зеленська 

___ ("---..:::d~~_--.:І.Г.лавер 

- начальник управліишІ економіки --}~г ____ L_,О_L~---'-_~Н.І.саченко 

- начапьвикЗIII'8JIЬиoro відділу ~ 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 

Н.І.Гнатюх 

бюджету,фінаисів та цін ---~IНЧI4---- А.В.Бутса 

, ,. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. Бровари, вуn. raropilla.15. Тм. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~~~~~~~ __ .H2~ ____ ~Г D H.~~ ____ B.iдi-_____ _ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до piwellllR Броварської міськоі раДl1 від 15.03.2007 року 

"Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року 

Н2 201-14-05 "Про бlOдЖет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4. 

1 

Відповідно до Законів України" Про Державний бюджет Украіни 
на 2007 рік", "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні" ,частини 5 стапі 
23, cTaтri 78 Бюджетного кодексу украіни, рОЗГJUlНYВши пропозиції 
бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДА.ТКИ 

1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста за 
рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.07 року -
на суму 373,0 тис.грн., встановивши їі в розмірі 105542,7 тис.грн, в тому 
числі: 

1.1 Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070201 
"Загальноосвітні ппсоли (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)" на суму 369,0 
тис.грн.; 

1.2. Управліmпo комунальної власності Броварської міської ради 
по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 4,0 тис.грн. 

СПЕДlAJlЬННЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету на 
суму 670,0 тис.грн., встановивши в розмірі 13851,5 тис.грн., з них: 

1.I.по КФК 33010101 "НадходжеlПlJl від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначеlПlJl до розмежувания земель 

державної та комунальної власності" на суму 460,0 тис.грн. 
1.2. по КФК 50110000 "Цільові фонди утворені Верховною 

Радою Автономно і Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядув~ та місцевими органами виконавчої влади" на суму 210,0 
тис.грн. 

ВИДА.ТКИ 
1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста 

на суму 670,0 тис.грн., встановивши її В розмірі 21057,0 тис.грн, з них: 
1.1. Виконкому Броварської міської ради по КФК 240900 

"Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і 



2 
місцевими органами виконавчої влади" збільшити видатки на суму 
150,0 тис.грн., З них: 

- на будівництво церкви "Петра і Павла" на суму 150,0 тис.грн. 
1.2. Відділ капітального будівництва Броварської міської ради: 
1.2.1. по КФК 1501 О 1 "Капітальні видатки" збільшити видатки на 

суму 460,0 тис.грн., з них: 
- на реконструкцію майдану на перетині бульвару. Незалежності 

та вул. Гагаріна (ІІІ черга) на суму 310,0 тис.грн.; 
- встановити видатки на проектування комунальних ринків міста 

в сумі 150,0 тис.грн.; 
- внести зміни до назви об'єкта "Будівництво культурно-

виставкового комплексу з глядацькою залою на 448 місць", 
виклавши в новій редакції "Будівництво адміністративного 
будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно
виставковим комплексом з гnядацькою залою на 448 місць по 
вул. Гагаріна, 18 м.Бровари" 

1.3. Управлінню освіти Броварської міськоі ради збільшити 
капітальні видатки по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчоі влади" на 
суму 20,0 тис.грн. 

1.4. Відділу культури Броварської міської ради збільшити поточні 
видатки по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" на суму 40,0 
тис.грн. 

Виконуючий обов'язки міського голо -~" -І 

ЗІІС'І)'ІІНИК міського ronови ~. J 



Додаток 1 
до ріwеllllЯ міської POДII 

від (5: fd. p~ NrJ/t/-/J'- ()Г 

ДОХОДІІ бlОДЖету 1\І.БРОВllР" 1111 2007 рік 

ТlIС·ГРН. 

І(од НllііаlСIІУВlІllllВ доходів 311ranЬІІІІЙ СпеціалЬПllЙ фО11Д РlDоаl 

зПдllО із бlОДЖСТllОIО фОIlД РIDОІІ У Т.'І. 

КЛІІСllФіКllціСIО БJОДЖет 

рО3ВІІТКУ 

1 2 3 4 5 6=(rp.3+rp.4 ) 

100000 ПОДІІткові ІІІІДХОДЖСІІІІП 65737 1926,8 67663,8 

ПОДІІТКІІ 1111 ДОХОДІІ, ПОДІІТКІІ 1111 ПРllбуток, 

110000 ПОДІІТКІІ 1111 збіЛЬШСlІІlП РllJIковоі ВllРТОсті 50805 50805 

110100 Податок 3 доходів фізичних осіб 50720 50720 

110200 Податок 1111 ПРllбуток підПРllСl\lСТВ 85 85 

Податок на ПРlfбуток підприємств і 

~10202 
організацій, що належать до комунальної 

власності 85 85 
·120000 ПОДІІТКИ 1111 ВЛІІСllість 1900 1900 

Податок з власників транспортних засобів та 

120200 іНШlіХ самохідних машин і механізмів О 1900 1900 
ЗБОРl1 311 спсціllлы�сc BIIKOIIIIOIID ПРIIРОДIIIIХ 

130000 реСурсів 4867,6 4867,6 
130500 Плата за земmо 4867,6 4867,6 

140000 ВlsyтpіШllі ПОДІІТКІІ 1111 ТОВІІР" ТІІ ПОСЛУПІ 3894,1 26,8 39204 
140601 Податок на промисел 9 9 

. 
І Плата за державну peecтpaцilO суб"єктів 
І 

пjдприємницької діяльності, об'єднань 

--: громадин, асоціацій, інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самовридування, 

'40603 статуПв територіальних rpOMaд 85 85 
140609 Плата за державну реєстраціl0, крім плати зв 

державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької діяльності 0,1 0,1 

.140700 
Плата за торroВllЙ патент на деJlкі види 
підпрИСМНИЦЬКОї діяльності 3800 26,8 3826,8 

160000 Іоші подаТIШ 6170,3 6170,3 
JБОl00 Місцеві податки і збори 920 92') .-
~б0400 Фіксований сinьськоroсподаРСЬК1IЙ податок 0,3 0,3 

~0500 
Єдиний податок для суб"єктів малого 
підприємництва 52S0 5250 

~OOOO НСПОДІІткві IlадХО~"СIIIIП 373,9 3323,7 О 3697,6 
~11100 Надходження коштів від відШКОДУВaнRJI 

втратсільськоroсподарського 

'-- і лісогосподарськоro виробництва О О 



- НDдXОДЖСIІІUl ВіД РОЗМіЩСШIJl В УСТВ'IОВах 

БDllків ТlIМЧОСОВО ВШЬІШХ б'ОДЖСТНlfХ коштіВ 

0400 30 ~C) -
AдalilliC:ТPBТlIBlli зБОРІ. та пnотС".кI, ДОХОДІІ 

20000 від IIСХОJ\lсрціііllОГО та побі&IІІОГО прода3\"У 278,9 278,9 
20900 ДержаВflе "што 278,9 278,9 

110811 AдalilliC:ТPBТlIBlli штрафll та іllші caIIXI," 65 65 

140000 Illші IlсподвтковlllВДХОДЖСllllD О 3 3 

"Грошові CTJlrиellHJI зо ШКОДУ, заподіяну 
порушеlllUlМ законодавства про охорону 

IIОВКОnlіШНЬОГО ПРl1РОДНОro середовища 

240621 ВIIОCnЩОl( господарськоі та іншої діЯnЬflості"; 3 3 
Відсотки за КОРlіСТУВанни позиками, икі 

241106 НDДавВnllСИ з місцеВlіХ бlОДЖетів 

~50000 ВпаСІІі ІІDДХОДЖСІІІІD бlОДЖСТllllХ ycтallOB 3320,7 3320,7 

- Плата за посnyrи, щО Н&ДаIОТЬСИ бlOДЖетними 

250100 установами 3320,7 
Кошти, що 01рlіМ)'1ОТЬСЯ бlоджетнlіМlf 

'150202 
установами на виконання окремих доручень та 

іввестиційних проектів 

300000 ДОХОДІ. від опервцій :І капіТ8Jlоаl О 5960 5960 5960 

Надходження від відчуження майнІ, яке 

нanежить Автономній Республіці Крим та 

майнІ, що знаходитьси у комунальній 
310300 власності 500 500 500 

ИадходжеППD від продажу :lеаlnі і 
330000 ПСАlатерївnьпllX aКnIBiB 5460 5460 546 ... 

НадходжеНИJI від продахсу земельних дinинок 
- несільськогосподарського призначення до 

розмежувавии земель державної та 
330100 комунальної власності 5460 S460 S460 
~ooooo Цinьові фОllДП 2641 2641 

ЗО0800 
Збір за забруднеИИJI навкоnишнього 

природногосередов~ 31 31 
Цільові фонди утворені ВеРХОВНОІО РадОІО 
Автономної Республіки Крим, органами 

.201100 
місцевого сомоврядування та місцевими 

органами виконавчої впади 2610 2610 

- Разоа. доходів (без траllсфсртів) 66110,9 13851,5 5960 79962,4 

J ОфісШпі трапсферm (розшпфРОВУIОТЬCD за 
, . 

...100000 впдоа.п ТРОllсфертів та бlоджстів) 37984,4 0,0 0,0 37984,4 

..!10000 Від органів державного упpaвniННJI О О 
~10100 КОШТІ1, щО надходить з інших БІОДЖетів 
..!10200 Дотації О О 
.410201 Дотації вирівНІОВВННЯ, ЩО одержyJОТЬСЯ з 

~ державного бюджету О О 



• 
]206 "Додаткова додація з деР-ІКаВІIОГО БJОДЖС1У 

бlоджету АВТОllОМllоі РеспубліКlI KpllM та 
облаСllІІАI БJОДЖeтDМ ІІа зr.lеllwеllllЯ ФаmlЧІІІІХ 
ДllспропорціR між місцевими бlОДЖетаr.ш 
через IlcpiBllOMipllicТL мережі бlОДЖC'l1I11Х 
ycтallOB" 

О ? 
:Ї0209 IlІші дотації О О 

;10213 
Додаткова дотація з держаВІІОГО бlодже'І)' 
місцеВllМ бlоджетам для поетапного 
зanРОВDДЖСJlНЯ умов оплати проці працівників 

бlоджетноі сфеРІ І Ііа OCIIOBi ЄДJШОЇ тарифної 
ciТКII та забсзпечення ВІlДатків ІІа опла'І)' праці О О 

410300 Субвенції, в тому числі: 37984,4 0,0 0,0 37984,4 
Субвенція на yrpllмання об'єктів спільного 

КОРІІСТУВВННЯ та ЧІІ ліквідаціJO негаТlIВНИХ 
наслідків дiВnЬHocтi об'єктів спільного 

410303 КОРJIС1)'ВВННЯ 50 50 
L "Субвеlщія з державного БIОДЖС'І)' місцевим 

" бlоджетам на виnла'І)' допомоги сім'ям з 

дітьми, мanозабезпечеНJIМ сім'ям, інвалідам з . 
ДІІТlIНСТВа, дітям-інвалідам та тимчасової 

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

"Субвенція з державного бlоджету місцевим 
БJO,ЦЖетам на будівництво і придбання житла 

військовослужбовцям та особам рядового і 
начanьницького cкnaдy, звільнених в запас або 
відставку за станом здоров'я, віком, виcnyrolО 

років та у зв'язку із скороченням штатів, JПd 
переБУВaJОТЬ на квартирному обліку за місцем 
проживання, членам сімей з числа цих осіб, 

. які загинули під час ВJIКОНання ними 

cnyжбових обов'язників, а також учасникам . 
_410307 

бойових дій в Афганістані та воєнних 

конфліктів" О О 

"Субвенція з державного БІОДЖету місцевим 
БІОДЖСтам на надання пільг та житлових 

. субсидій HaceneННJO на оплату електроенергії, 
природного газу, поcnyг тепло-, . ВОдопостачання і водовідведення, квартирної 

...110308 
мати, Вllвезення побутового смітrя та рідких 
неЧIІСТОТ"; 21574 21574 



"СуБВСllцiJI з ДСРЖОВІІОГО БIОДЖС1}' міСЦСВllМ 
бlоджСтам 110 IlnД01111JI пільг З послуг зв'язку та 
illWIIX псрсдБОЧСJfJIХ ЗОКОllОдавством пільг 
(крім пільг 110 одсржаШIЯ ліків, 
зубопротсзуваllllЯ, опла1У слсктроенсргії, 

прllрОДllОГО і скрапленого газу 110 побутові 
потреБІ І, твсрдого та рідкого піЧIІОГО 

побyroвого палlfва, послуг тепло-, 

ВОДОПОCТDчаllllЯ і водовідвеДСlІlІЯ, кваРТИРIІОЇ 
nлаТlI, ВlfвсзеШIЯ побутового смітrя та рідких 

ІІСЧІІСТОТ) та КОМПСllсаціlО за пільговиfi проїзд 

110309 ОКРСМІІХ катсгорій ГРОМадяН"; 1806,6 1806,6 

"СубвеІщія з державного бlодже1У місцевим 

бюдхсетам на надання пільг та житлових 

суБСІtдііі населеННJО на придбаНIІЯ твердого та 

рідкого пічного побутового палива і 

410310 скрапленого газу"; 2,1 2,1 

L ,.. 
"Субвенція з державного БJОДЖС1У місцевим 

БJоДЖeтaltf на соціально-економічний розвиток 

регіонів, виконання заходів з упередження 

аварій та запобігання техногеННIІМ 

катастрофам у ЖlfТЛОВО-КОМУНальному . 
господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності і на виконання 

інвестиційних проектів, у тому числі на 

, капітальний ремонт сільських шкіл, на 

розвиток та реконструкцію цеН1р8JIізованих 
систем водопостачання та водовідведення, на 

ВПРОВВДЖСННJI заходів, спрямованих на 

зменшенНJI витрат по виробництву, передачі 
.410322 та споживанню теІШОВОЇ енергії"; О О 
410323 

Субвенція з державного бlОДЖету місцевим 
БJОДЖетам на здійснеВНJI виrшат, визначених 

Законом України "Про реструпуризацію 
заборгованості з виrшат, передбачених 
CТВТfeIO 57 Закову У країни "Про осві'І)'" 
педагогічним, науково-педагогічним та іншим 

- категоріям працівників навчальВlІХ закnвдів" 713,3 713,3 
410373 Субвенція з державного БІОджету обласному . 

бюджС'1')' КlІЇВСЬКОЇ області на проведення 

І 
експеримеВ'1')' за принципом "Гроші ходять за 
ДlIТИНОJО" 770,4 770,4 

410363 Субвевція 3 державного БІОДЖету місцевим 
бlОДЖетам на фінансування у 2006 році 
Програм-перемохщів Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвИТІСУ 

ltficueBoro самоврядування 2005 року 490 490 



10370 Субвеlщія з держаВІІОГО бlоджету місцеВllМ 
бlОДЖCТDМ ІІа проведеJlJlЯ Вllборів депyraтів 

ВеРХОВІIОЇ Радl' ABTOJlO~1II0i РеспубліКIІ KPIIM, 
місцеВllХ рад та сіЛЬСЬКIІХ, ССЛІІЩІІІІХ, міСЬКIІХ 
голів" О О 

10358 Субвеlщія з держаВJlОГО бlОДЖСТУ місцеВIІМ 
бlоджетам на УТРltмаllllЯ дітеfi-Сllріт та дітеп, 

позбавлеllltХ батьківського піклуваllllЯ, в 
дtlТЯЧІIХ БУДШIКах сімепltого ТІІПУ та 
ПРllfiОМllltХ сім'ях 91,3 91,3 

130000 3 іншої чаСТlШlt бlОДЖСТУ 0,0 0,0 о 

КОШТlt, одержаJlі із загалыІгоо фОIlДУ бlоджету 

130100 до бlоджету розвитку (спеціального ФОНДУ) 0,0 0,0 о 

Рuзоа. доходів ljf4095,3 13851,500 5960,0 117946,800 
Всього доходів jf04095,3 13851,500 5960 117946,800 

Секретар POДII f'- I.В.Сапожко 
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