
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про BHeCeHНJI змін до рішення 

Броварської міської ради від 28.12.2006 року 
Х2201-14-05 "Про БJоджет міста на 2007 рік "та додатків 1,2,3,4,5. 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, рішення 
сесії Киівської обласної ради від 30.03.2007р. Н!!106-10-У "Про BHeCeННJI 
змін до рішення Київської обласної ради від 28.12.2006 Н!! 085-08-V "Про 
обласний бюджет Київської області на 2007 рік", Закону України "Про 
BHeCeННJI змін до Закону України "Про Державний бюджет Украіни на 
2007 рік" від 15.03.2007 року Х2 749-У та враховуючи рекомендації . ..".. . ... . . 
ПОСТ1ИНОl КОМ1Сll З питань СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та культурного 

розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 
вирішила: 

1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 28. 12.2006р. 
Х!!201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеННJIМ міської ради від 25.01.2007 Н!!208-16-05; від 22.02.2007 
Х!!232-17-05; від 15.03.2007 Н2 262-18-05) : 

1.1. В пункті 1 цифру "117946,8" замінити на цифру "155362,2"; 
1.2. В пункті 1.1 цифру "104095,3" замінити на цифру "106625,2"; 
1.3. В пункті 1.1.1. цифру "37934,4" замінити на цифру" 38990,2"; 
1.4. В пункті 1.2 цифру "13851,5" замінити на цифру "48737,0"; 
1.5. В пункті 1.2.1. цифру "5960,0" замінити на цифру "28393,5"; 
1.6. В пункті 2 цифру "126599,7" замінити на цифру "164015,1"; 
1.7. В пункті 2.1 цифру "105542,7" замінити на цифру "108072,6"; 
1.8. В пункті 2.2. цифри "21057,0" та "9560,9" замінити на цифри 

"55942,5" та "30874,9". 
2. Додатки 1,2,3,4 ДО рішення Броварської міської ради від 

28. 12.2006р. Н2 201-14-05 "Про бlОДЖет міста на 2007 рік" з наступними 
змінами викласти в новій редакції (дОДаІОТЬСЯ). 

3. Відповідно ДО статей 101,107 Бюджетного Кодексу Украіни та 
постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 20'07 року "Про 
реалізацію стапі 49 Закону України "Про Державний бюджет України на 
2007 рік" доручити міському голові укласти угоду на перед~чr ;з ,~~~~KЦГO 
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бlОДЖету на засадах міжбlоджетного трансферту до обласного бюджету 
видатки в розмірі 63,7 тис.rpн. на співфінансувания об'єктів, що 
фінансуються за рахунок субвенції з державного бющсету місцевим 
бlоджетам на виконанНJI інвестиційних проектів, спрямованих на 
соціально-екномічний розвиток регіонів, заходів з попереджеННJI аварій і 
запобіraННJI техногенним катастрофам у житлово-комунальному 
господарстві та на інших об'єктах комунальної власності, в тому числі на 
ремонт і реконструкціlO теплових мереж та котелень. 
4.фінансовому управліннlО Броварської міської ради проводити 

фінансування видатків, згідно з даним рішенням. 

s. Це рішенНJI набирає чинності з дати його ПРИЙНJIТТя. 

,', 

Міський голова /~ В.О.Антоненко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 

ВИКОНАВЧИЙ KONВТET 

07400, М. БроваРll, вуn. ГвrapїHв.15. Тел. (294) 5-40-94,224-62-72 

~~ _____________________ Ng ______ ~r D наА'! від 

ПРОПО3ИЦІЇ 
дО ріmеllllП Броварської міської раДl1 від 26.04.2007 року 

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

Ng 201-14-05 "Про бlоджет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4,5. 

1 

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

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину на загальну суму 2529,9 тис.грн., з 
вих: 

1.1. на виконання рішення сесії Київської обласної ради від 
ЗО.ОЗ.2007р. Ng 1 06-1 O-V "Про внесення змін до рішення Київської 
обласної ради від 28.12.2006 Н!!085-08-V "Про обласний бюджет 
Київської області на 2007 рік" по КФК "Субвевція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, 
спрямованих на соціально-економічний розвиток реІіонів, заходів з 
попередження аварій і запобігання техногенним катаС'ІрОфам у житлово
комунальному господарстві та на інших аварійних об'єпах комунальної 
власності, в тому числі на ремонт і реконС'Ірукцію теплових мереж та 
котелень" на суму 1055,8 тис.грн. 

1.2. на виконання Закону України "Про внесення змін до Закону 
Украіни "Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 15.03.2007 
року Ng 749-V по КФК 41021000 "Додаткова додація з державного 
бюджету на забезпечення видатків на оплату праці працівників 
бюджетних установ у зв'JlЗКУ із підвищенням розміру мінімальної 
заробітної плати, виплату стипендій і допомоги yчRJIМ та студентам 
навчальних закладів" на суму 1474,1 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину на загальну суму 2529,9 тис.грн., з 

ВИХ: 
1.1. Відділу культури Броварської міської ради на загальну суму 

31,9 тис.грн., з них : 



~ 

1.1.I.по КФК 110202 "Музеї і виставки" збільшити видатки на 
суму 14,0 тис.грн.; 

1.1.2. по КФК 110204 "Палаці і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу" збільшити видатки на суму 14,9 тис.грн.; 

1.1.1. по КФК 110502 "Інші культурно- освітні заклади та заходи" 
збільшити видатки на суму 3,0 тис.грн. 

1.2. УправліННIО праці та соціального захисту населення Броварської 
міської ради збльшити видатки по КФК 091204 ~Територіальні центри і 
відділення соціальної допомоги на дому" на суму 62,4 тис.грн. 

1.3. Відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради 
збільшити видатки по КФК 091105 "Утримання клубів підлітків за 
місцем проживання" на суму 22,6 тис.грн. 

1.4. Відділ фізкультури та спорту Броварської міської ради 
збільшити видатки на загальну суму 29,0 тис.грн., з них: 

1.4.1.по КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ" на суму 19,3 тис.грн.; 

1.4.1. по КФК 130110 "Фінансова підтримка спортивнивних 
споруд" на суму 5,4 тис.грн.; 

1.4.3.по КФК 130113 "Централізована бухгалтерія" на суму 4,3 
тис.грн. 

1.5. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 1328,2 тис.грн., з них: 

1.5.1. по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" на суму 275,8 
тис.грн.; 

1.5.2. по КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-
ДИТЯЧИЙ садок, інтернат при школі), спеціалізовані шк~JIИ, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)" на суму 907,2 тис.грн.; 

1.5.3. по КФК 070202 "Вечірні (змінні) школи" на суму 13,9 тис.грн.; 
1.5.4. по КФК 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми" на суму 72,0 тис.грн.; 
1.5.5. по КФК 070802 "Методична роботІ, інші заходи у сфері 

народної освіти" на суму 20,4 тис.грн.; 
1.5.6. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія" на суму 18,6 

тис.грн.; 

1.5.7.по КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ" на суму 20,3 тис.грн. ... .. 

1.6.фінансовому управлішпо БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради по КФК 
250306 "Кошти, що передаються із загального фонду бюджету розвитку 
(спеціального фонду) субвенція" встановити видатки в сумі 1055,8 
тис.грн. 

2. В межах загального обсягу B~aТКOBOЇ частини загального фонду 
бюджету міста здійснити перерозподш: 

2.1. Виконком Броварської міської p~ по. КФК 010116 "Органи 
місцевого самоврядування" змеНШИТИ .КaПlТ8J1ЬН1 видатки на суму 4,5 
ТИс.грн., збільшивши при цьому потоЧНІ видатки. 



2.2.У?р~влін~о житлово- комунального господарства 
БроваР~ЬКОI МІСЬКОІ ради по КФК 100203 "Благоустрій міста" збільшити 
ПОТОЧНІ ~идатки на суму 250,0 тис.грн., зменmивmи при цьому видатки 
ПО оплаn комунальних послуг та енергоносіїв. 

2.3. Управлінню економіки Броварської міської ради по КФК 
О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" зменmити капітальні 
видатки на суму 27,1 тис.грн., збільmивши при цьому поточні видатки 
на сумуl5,1 тис.грн. 

2.4. Фінансовому управлінню Броварської міськоі ради по КФК 
010116 "Органи місцевого самоврядування" зменшити капітальні 
видатки на суму 33,3 тис.грн. 

2.5. Виконком Броварської міської ради по КФК 010116 "Органи 
місцевого самоврядування" збільшити видатки на суму 45,3 тис.грн. 

2.6. Службі у справах неповнолітніх Броварської міської ради по 
КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" зменmити капітальні 
видатки на суму 9,6 тис.грн., збільшивши при цьому поточні видатки. 

2.7. Управлінню праці та соціального захисту населення 

Броварської міської ради: 
2.7.1. по КФК 090214 "Пільги окремим категоріям громадян з 

послуг зв'язку" зменшити видатки на суму 62,477 тис.грн.; 
2.7.2. по КФК 090203 "Інші пільги ветеранам війни та праці, 

особам, які мають особливі трудові заcnyrи перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами" збільшити 
видатки на суму 36,174 тис.грн.; 

2.7.3. по КФК 090206 "Інші пільги ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ та ветеранам державної пожежної 
охорони та ін." збільшити видатки на суму 4,876 тис.грн.; 

2.7.4. по КФК 090209 "Інші пільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою" збільшити видатки на суму 21,427 тис. грн. 

2.8. Управлінню житлово-комунального господаврства 

Броварської міськоі ради зменшити видатки по КФК 100103 "Дотація 
житлово-комунальному господарству" на суму 430,0 тис.грн: 

2.9. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради 
збільшити видатки по КФК 091108 "Заходи по реалізації реriон8JJЬНИХ 
програм відпочинку та оздоровлення дітей" на суму 430,0 тис.грн. 

2.10. Фінансовому управпівmо Броварської міської ради змеВІПИТИ 
видатки по КФК 250344 "Субвевція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконня програм соціanьно-економічовro та культурного 
розвитку регіонів" на суму 15,0 тис.грн., встановивши при цьому 
видатки відділу у справах сім'і та молоді Бро~арської міської ради по 
КФК 091106 "Інші видатки" на програму ПІДГОТОВКИ та виховання 
захисників БатьківщиНИ, військово-фахової орієнтації молоді та 
проведення призову на строкову військову службу а м.Бровари на 2007 
рік цю ж суму. 



4 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОХОДИ 
1. Збільшити доходну частину бюджету міста на суму 34885,5 

тис.грн.,. з них: 

1.1. по КФК 430100 "Кошти, одержані із загального фонду бюджету 
до бюджету розвитку (спеціального фонду)" на суму 1055,8 тис.грн.; 

1.2. по КФК "Субвенція з державного місцевим бюджетам на 
заходи з енергозбереження, в тому числі оснащеННJI інжерних вводів 
багатоквартирних житолвих будинків засобами обліку споживaННJI води 
і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелен" на 
суму 539,0 тис.грн., відповідно до рішенНJI сесії Київської обласної ради 
від 30.03.2007р. Н!! 1 06-1 O-V "Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI Київської 
обласної ради від 28.12.2006 N!!085-08-V "Про обласний бюджет 
Київської області на 2007 рік" ; 

1.3. по КФК 310300 "Надходження від відчудженНJI майна, яке 
належить Автономної Республіці Крим та майна, що знаходиться у 
комунальній власності" на суму 11377,7 тис.грн.; 

1.4. по КФК 330100 "НадходженНJI від продажу земельних дiтmOK 
несільськогосподарського призначення до розмежування земель 

державної та комунальної власності" на суму 10000,0 ТИС.ГРН.; 
1.5. по КФК 501100 "Цільові фонди утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядувaННJI та 
місцевими органами виконанвчої влади" на суму 11913,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 34885,5 

тис.грн .. , з них: 
1.1. УправліННІО житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради загальну на суму 17305,0 тис.грн., з них: 
1.1.1. по КФК 150122 "Інвестиційні проеIml" на суму 

1594,8тис.грн. 
1.1.2. по КФК 240900 Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядувaнНJI і місцевими органами виконавчої влади на r;yмy 10200,0 
тис.грн., з них 

_ на програму капітального, поточного та JlМКOBOГO ремонту 

дорожнього покриття вулиць міста на 2007-2011 роки" ва 
суму 9500,0 тис.грн.; 
на програму "Подвір'я на 2007-2011 роки" на суму 700,0 
тис.грн.; 

1.1.3. по КФК 150101 "Капітальні вкладеНlUl" на суму 4510,2 

тис.грн., з них: ... 
_ на програму реКОНСТРУКЦІІ житлового фонду на суму 

2600,0 тис.грн.; 
на проектні роботи по розро~ці комплексної .схеми 
організації дорожнього руху по МІсту Бровари в СУМІ 250,0 
тис.грн.; 
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на будівництво водопроводу по 
вуn.Старотроїцька (кільцювання водопроводу) в сумі 
1500,0 тис.грн.; 
на реконструкцію та технічне переоснащеННJI котельної по 
вуn.Красовського,16 м.Бровари в сумі ЗІ ,2 тис.грн.; 
на теплові мережі м.Бровари - реконструкція на суму 55,0 
тис.грн.; 

на котельні по вул.Кірова 96 м. Бровари - реконструкція 
на суму 20,0 тис.грн.; 
на реконструкцію ЦТП (центральний тепловий пункт), 
м.Бровари в сумі 54,0 тис.грн. 

1 .. 1.4. по КФК 180409 "Внески органів місцевого самоврядування у 
стаТУТНІ фонди суб'єктів підприємницької діяльності" збільІІІИТИ 
видатки на суму 1000,0 тис.грн. та передбачити ДJIJI кп "Служба 

замовника" . 

1.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
1.2.1. внести зміни до назви наступних об'єктів, виклавши їх в 

новій редакції, а саме: 
- "Будівництво 2-го вводу газопроводу (корегування проекty" на 

"Проектування, коригування робочого проекty та будівництво 2-го 
вводу газопроводу в м.Бровари"; 

- "Проектування та реконструкція магістральної вулиці районного 
значення вул .. Возз' єднання" на "Проектування, коригування робочого 
проекту та реконструкція магістральної вулиці районного значення ( 
вул.Возз' єднання)"; 

_ "Реконструкція вул .. Грушевського" на "ПроекtyВання та 
реконструкція автомобільної дороги загального користування 

(вул .. Грушевського) в м. Бровари"; 
_ "Проектування комунальних ринків міста" на "ПроекtyВaRIUI та 

будівництво комунального ринку міста по вул.Шолом-АпеЙХема"; 
-"Реконструкція вул. Київська з влаштуванням споруд 

поверхневого СТОКУ (проектні роботи)" на "ПроекtyВання та 
реконструкціІо магістральної вулиці загальноміського знач~ння (вулиці 
Київська) в м.Бровари"; 

_ "Реконструкція ІШавального басейну "Купава" на "Проеrryвання 
та реконструкцію плавального басейну "Купава" по вул. ШевчеlПСо,IО м. 

Бровари"; 
_ "Осушення територій та водовідведення дошових та талих вод з 

території піДТОІШених житлових районів та земель 
сільськогосподарського призначення західної та південно-західної 
частини талих вод масиву "Оболонь"в м.Бровари" на "ОсушеННJI 
території та водовідведення дощових та талих вод з території 
підтоплених житлових районів та земель сільськогосподарського 
ПРизначення західної та південно-західної частини м.Бровари (І-етап: 
"Проеrryваиня та будівництво водовідводу дощових та талих вод по 
масиву "Оболонь" в м. Бровари"). 
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1.2.2. по КФК 150101 "Капітальні вклвдеННJI" викласти 
назви слідуючих об'єктів в наступній редакції та збільшити видатки на 
загальну суму 1868,S тис.грн., з них: 

"Реконструкція кінотеатру ім. т.г .Шевченка під палац 
Урочистих подій" на "ПроектуванНJI та реконструкція 
КІнотеатру ім. Т.Г. Шевченко під Палац урочисТих подій по 
вул.КиївськіЙ, 155 в м.Бровари Київської області" 
збільшити видатки на суму 783,5 тис.грн.; 
"Будівництво адміністративного будинку з благоустроєм 
прилеглої території та культурно-виставковим комплексом 

з ГЛJIдацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 
м.Бровари" на "ПроектуванНJI, коригуванНJI робочого 
проекту та будівництво адміністративного будинку з 
благоустрієм прилеглої території та культурно
виставковим комплексом з глядацькою залою на 448 місць 
по вул. Гагаріна, 18 м.Бровари" збільшити видатки на суму 
1 085,0 тис.грн.; 

1.2.3. по КФК 150101 "Капітальні вкладеННJI" встановити видатки 
на загальну суму 13935,3 тис.грн., з них: 

на "ПроектуванНJI та будівництво павільйону бюветного 
водопостачанНJI з артезіанської свердловини та благоустрій 
прилеглої території по вул.Грушевського в м.Бровари" в 
сумі 607,0 тис.грн.; 
на "ПроектуванНJI, коригувaнНJI робочого проекту та 
будівництво 2-го вводу газопроводу в м.Бровари" в сумі 
1 00,0 тис.грн.; 
на "ПроектуваННJI та будівництво каналізації по 
вул.К.Маркса в м.Бровари Київської області" в сумі 348,3 
тис.грн.; 

на "ПроектванНJI та будівництво "РозМЇЩеННJI гостьової 
парковки на 30 машиномісць по вул.Київській, 292 
м.Бровари" в сумі 260,0 тис.грн.; . 
на "Дизайн-проект та оздоблювальні роботи святкової зали 
Палацу урочистих подій по вул.Київській в м. Бровари" в 

сумі 1810,0 тис.грн.; 
на "ПроектуванНJI та реконструкція вулиці районного 
значеННJI (вулиці Олімпійськоі) в м.Бровари Київської 
області" в сумі 2210,0 тис.грн.; 
на "ПроектвaнRJI та реконструкція дощової каналізації по 
вул.Малокиївська в м.Бровари Київської області" в сумі 

1100,0 тис.грн.; .. 
на "ПроектвaнНJI та реконструкцш внytplІІІВЬоквартального 

проїзду (вулиці Малокиївськоі) в м.Бровари Київської 
області" в сумі 1500,0 тис.грн. 
на "ПроектувaRНJI та будівництво житла соціального 
призначеННJI по вулиці Красовського" в сумі 5000,0 

тис.грн.; 
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на "Проектування та реконструкцію 
адмінбудинку" в сумі 1000,0 тис.грн. 

1.3. Фінансовому управліННJО Броварської міської ради: 
1.3.1. по КФК 250324 "Субвенція іншим бюджетам на виконання 

інвестиціііних проектів" встановити видатки в сумі 63,7 тис.грн.; 
1.3.2. ПО КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" 
встановити видатки в сумі 700,0 тис.грн. З подальшою передачею коштів 
Броварській районній раді для придбання медичного обладнання 
Броварській центральній районній лікарні. 

1.4. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради 
встановити поточні видатки по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади" в сумі 1000,0 тис.грн. 

1.5. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити 
видатки по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органаМи виконавчої влади" на суму 13,0 
тис.грн. ." 

Міський голова В.О.Антоненко 

". 



Додаток 1 
до рішення міської paдll 
від ,(6~rIoPN! ,,(,~ -,Jo -06-, ДОХОДІІ 61ОДЖСТУ I\I.БроваРIIIIВ 2007 рік , 

ТИС грн . . - Наііl\lСll)'ВВllllП доходів ]оnшыІІїl Код спсціалыІІїІ фОllД Pll301\1 
ЗГЇДІІО і] 610ДЖСТІІОІО фОllД Pll301\1 ут.ч. 

IслаСllФіlсаціСIО 610A1h-CТ 

P03Blrrкy - 2 6=(гр.3+гр.А) 1 3 4 5 
00000 Пода1'l~опі IlадХОДЯ,СIШП 65737 1926,8 67663,8 

ПодаТК11 ІІа ДОХОДІІ, ІІОД;ІТІСІІ 110 IIPI16YТOK, 

10000 подаТКl1 ІІа з6іЛЬІІІСІІІІІІ PIIIIICOBOЇ вартості 50805 50805 
10100 Подnток з доходів ФіЗIІЧНIІХ осіб 50720 50720 
10200 ПодаТОIС ІІа IIPI16)'TOIC IIЇДIIPIICAICTB 85 85 

Податок нп ПРllбуток підприсмств і 

~0202 
організацій, що належать до комуналЬНОЇ 

власності 85 85 
!оооо ПОДRТКlI на влаСІІість 1900 1900 

Податок з влаСНlіків транспортних засобів та 

!0200 іНШllХ самохідних машин і механізмів О 1900 1900 
ЗБОРl1 ]а спсціаJI8.lIС ВllКОllаllllП IlpllPOAllllX 

;0000 peq'pcio 4867,6 4867 S 
0500 Плата за зеМЛJО 4867,6 4867,6 

0000 ВnyтріШllі подаТКl1 ІІа товаРl1 тв ПОСЛУГІІ 3894,1 26,8 3920,9 
0601 Податок на ПРОМJJсел 9 9 

Плата З8 деРЖ8ВН)' реЄ'СТРallі,о суо"сктіо 
пiдnрш:мницької діяльності. об'сднаJlЬ 
1'pOMaдRII, асоціацій, іНШllХ добровільних 

)603 
об'rднань органів місцевого самоврядування, 

cтa1YriB теРІІТоріanьних громад 85 85 -)609 Плата за дерхсввну реєстраціІО, крім плати за 
державну реєстраціІО суб"сктів 

0,1 - ПЇДПРllЄМНИЦЬ'СОї діяльності 0,1 

Пnатn за торговнП патент на деякі видн 
. 

~ ПЇДnРIІСМJlJщькоі діяльності 3800 26,8 3826,8 
ООО IllШlllодаТКl1 6170,3 6170,3 
~ 

~ Місцеві податки і збори 920 920 

~ ,!.іКСDваНIІЙ сіЛЬСblсогосподарськиА податок 0,3 0,3 

)00 
ЄдrIIlIIЙ податок ДJlЯ суб"Сlп'ів МПJ'ОГО 

5250 5250 ~ПРllємництва оі 373,9 3323,7 О 3697,6 
оо- _ НсподаТlсві ІІОДХОД)КСІІІІП 

НадХодження JСОШтів від відшкодуваНJlЯ 
'трат сільськогосподарського 

- !!!.согосподарського ВJіроБJШЦТ81l О О 



;- НDд~оджеllНЯ під розміщення в ус rпllОВОХ 
баJJків ТІІМ'ІОСОВО niJlbHllx бlоджетНJ.Х коштів 

100 30 30 -
Aд3lillicтpa1'IIDlli 'JБОРI. та платl:",кї, ДОХОДІІ 

ооо від IICKO~ICP'liiiIICJI'1) 'ru Iшбі'IІІОПJ прода~')' 278,9 278,9 
900 Держовне МJlТО 278,9 278,9 -
·811 AдAlillїcтpaTllBllї IUтраф .. та їшві Cllllщіі 65 65 
Ооо Іuші IlсподаТf(ові IlаДХОДіКСllllR О 3 3 

"Грошові СТЯГllеНIІЯ зо шкоду, зоподіяну 
порушенням ЗПКОllOдаоствп про ОХОРОІІУ 

IlаВКОnИШНЬОI'О природного сереДОВllЩО 

·621 ВllаСJlідок господпрсы�оїї Та іІІШОЇ діяльності": 3 3 
ВідСОТКИ зо IСОрIІС1)'ВПIIІІЯ ПОЗІІКОМИ, ЯІ,і 

106 IIIІДІ1ВWlIJСЯ з міСЦСВIІХ бlоджетів 

ООО ВЛОСllі IIПДХОДіКСllllR бlОДіКеТІІІІХ УСТПІІОВ 3320,7 3320,7 

ПЛата за послуги. що НnДUIОТЬСЯ бlоджеТНIІМИ 

100 установами 3320,7 
Кошти, щО ОТРИМУЮТЬСИ б,ОДЖСТНlIМII 

установами на ВlfКОlfаШfИ окреМIІХ доручень ''8 
202 інвеСТlщіliНllХ проеlстів 
ООО ДОХОДІІ від Оllсрuцііі ] кппіТПЛОl\l О 27337,7 27337,7 27337,7 

Надходження від відчуження мапна, ЯI,е 

належить Автономній Республіці KPIIM та 
MВn ... a, що знаХОДIІТЬСИ у комунаJlьнііі 

300 влаСІ.Ості 11877,7 11877,7 11877,7 

Надход;кеllllR від продаж)' ЗСl\Ілі і 
ооо uеl\lатсрівлыІІхx Ilk"JJBiB 15460 15460 15460 

Надходження від продажу земелЬНI1Х діли нок 
несільськогосподарського призначення дО 

LOO 
РОзмежуваlfJJИ земШlЬ деРЖI1ВНОЇ та 

IS460 КОAlУІІВ1Іьноі влаСIІОСті 15460 15460 
)00 Цільові фОJIДJI 14554 14554 -.;. 

800 
Збір за забруднеНJlЯ наВКОЛIІUШЬОro 

31 зі ..;;;.: ПРІІРОДНОГО середовища 

Цільові фОНДИ утворені ВеРХОВНОIО РадОIО 
АвТОIІОМНОї РеспубліКl1 КРIlМ, оргаиаМJI 

~ 
іІіСцевого самоврядування та місцеВJlМl1 

14S23 14523 ~ГВHaMlI виконавчої uлвдп -РОЗОІ\І доходів (бе] траllСфсрТіВ) 66110,9 47142,2 27337,7 113253,1 

ОФіеіfillі ТРПllСфСРТl1 (РО]WJJфРОВУJОТЬСП ]8 
40514,3 1594,8 1055,8 ~~Aal\lll ТРПllсФсrrrів та БJО~N~ів) 42109,1 

їо= ~ органів державного управЛІННЯ . 
О О 

~ ~OUJTII, що нnдходять :І іНШІІХ бlОД)lсеnв 
~Дoтaц'" 1474,1 1474,1 
)0 ~ І) 
• 1 дОТації Вlfрівн)оваЮIJI, що одерЖУIОТЬСЯ з 

О О ...... ep>КnBHOГO бlоджету 



j206 "Додаткова додація з дсржаВIІОГО БJОДЖe-ry 
БJодже1)' Автономної Республік .. КРІІМ та 

І облаСJfII~1 БJоджетам на змеllШСНIІЯ фаКnIЧНIІХ 
~ Дllспропорцііі між міСЦСВllМl1 БJOджетаМIІ 

через неріВlІоміРllість мсрсжі бlОДЖСТlІlІХ 
і устаJlОВ" 
І 
0209 ІJlші дотаціі 
оіl0 ДодаТКОJIП дотація з державного бюдже'l)' 
і міСЦСВIІМ бlОДЖС l'і1:\! 110 забсзнечеllНЯ Вllдатків 
f •• • 

і 110 оплату праЦІ I1РОЦIВIШЮП БJOджеТНIІХ 

і установ у зв"язку із піДВIІЩСllllЯМ розміру 
; .,іllіr.rалыlіi заробітної ПЛU'ГІІ. ВlfПла'l)' 
і 

стипендій і допомоги УЧНЯМ та c'l)'AeHТnM 
IIОВЧnnЬllІІХ закладів 

:0213 
ДоДв'гкова дотація з державного бlОДЖС'l)' 

місцеВIІМ бlоджетам для поетапного 

запровuдження умов ОПЛОТІ( праці працівників 

бlоджетноі сфеРIІ ІІа основі ЄДІІНОЇ тарифної 

сітки та зuбезпеЧСШіЯ Вllда1'Ків на ОnЛВ'І)' праці 

,озоо СубвеJlції. о ТОМ)' tlJlcni: 
СуБВСJlція на УТРIІ\tОШіЯ об'єктів спільного 

користування та 'ІІІ ліквідnціlО негативних 

І наслідків діяльності об'єктів спільного 
'озоз КОРИС1)'Вання 

! "Субвенція 3 державного БIОДЖе'І)' місцеВIІМ 
• бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
І дітьми, МQJJозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

ДIIТИНСТВn. дітям-інвалідам та тимчасової 

~06 державної ДОПОМОПі дітям'·; 

"СУбвенція 3 державного БIОДЖС1)' місцеВIІМ 
БЮдЖетам на будівництво і придбання >DІтла 
ВіfiськовослужБОВЦЯМ та особам рядового і 
начвJJыtIькогоo склnду. зоільнеНlfX в запас або 
Відставк), 'за cтaHO~1 ЗДОРОІJ' Я, віком, UІІСЛУГОЮ 
років та у зв'язку із СКОРО'lенням штатів, які 
перебуваJОТЬ на квартирному обліку 'Ja місцем 
ПроживаШfЯ, члеllам сімеп з ЧJlсла UIIX осіб, 

! ві загиНУЛIІ під 'Іас виконаШIЯ НИМІІ 
: СJlyжБОВllХ обов' язншв, а також учаСlllfJСам 
і 60"0811)( дій в Афганістані та ВОЄННІІХ 
ЩQz КОltфліктів" 
І '·СУ6ВСНція з державного БJОДЖету місцеВllМ 
• 610дЖe:r&М на нnдаJIНЯ пільг та хаІТПОВllХ 
r С)'6сидifі населеНJIIО на оплату електроенергії, 
І ПРllРОДИОГО газу, послуг теnло-, оо 
. ВОДОПостачання і водовідведення, КВОр'ПfРНОJ 

03 ~OTIt, Вllвезення побутового смітrя та piдКlIX 
~ неЧИСТО1'·': 

о о 

о о 

1474,1 1474,1 

о о 

39040,2 539,0 1055,8 39579,2 

50 50 

12486,7 12486,7 

о 

21574 21574 



· 

"субвенціЯ з державного бlоджету місцеВIІМ 
БIQДЖС'ШМ на надання пільг з послуг зв'язку тв 
іffШІІХ передбачеНІІХ заКОJlодавством пільг 
(крім пільг на одержаНIfЯ ліків. 

зубопротезуваЮIЯ. оплату електроенергії. 

прllродного і СlсрuплеllОГО І"аз)' на побутові 
потребlі. твердого та рідкого пічного 

побyrового 11aJ1I1Dtl. послуг тепло-. 
водопостачання і подовіДВСДСIIJIЯ. кваРТІІРНОЇ 

j плати, ВIІВС'3еIШЯ побутового сміття та рідКIІХ 
о 

IIСЧlfСТОТ) та КОМIІСIІСUJJію 1,1 піЛЬГОВJlЙ проїзд 
І 

0309 окреМIІХ KaТCI'opi;; I"РОAl&lЮШ": 1806.6 1806,6 

"Субвенція '3 деР)IШUНОГО бюджету місцеВIІМ 
бlоджетnм на надВІІІІЯ пільг та іКllТЛОВIІХ 

: 
субсидіі11lDселенНlО на ПРllдбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і 

0310 скрапленого газу"; 2,1 2,1 

" 
Субвснція з деРЖDВНОГО бlOджету місцевим 

бlоджетnм нп DИJСОJlаНIІЯ іJlвеСТllціі1НIІХ 

проектів. спрямоваШIХ на соціально-

економічний РОЗВІІТОК регіонів, заходів 3 
попереджеНlIЯ аварій і запобігання 

техногенним катастрофам у житлово-

комунальному господарстві та на іНШІІХ 
аваріЙНIІХ об'СК1"ах J\OMYНCL'1bJlOЇ власності, в 
ТОМУ Чlfслі на реМОJlТ і реКОІІструкціІО 

)322 теплових мереж і котелень 1055,8 1055,8 

]323 

Субвенція з державного бlоджету місцевим 
БJоджетам на здійснеllНЯ виплат, ВИЗJlачених 

Законом України "Про реСТРУКТУРІІзвціJО 
заборгованості з Вllпnат. передбачених 
стаnCІО 57 Закону УкраїНJI "Про освіту" 
педагОПЧНJIМ, haYJcobo-педагогіЧНIIМ та іНШl1М 

713,3 - категоріям праціВНJlків наВЧDJ1ЬНIIХ закладів" 713,3 
)349 

СУбвеНція '3 державного БJОДЖету місцевим 
бlОдЖетам на заходи з енергозбереження, У 
ТОМУ Чllслі оснащення іJlженерних вводів 
багатокваРТIlРНИХ )ІСІІТЛОВІІХ будинків 
заСОбаt.1ІІ обліку споживання ВОДІІ і теплової " 

енерсіі, ремонт і peKOJlcтpYKuilO теnЛОВІІХ 
Мереж та котелень, будіВlillЦТВО газопроводів і 

539 
~ raзИфікацiJо населених пунктів 
1373 

СУбвенція 3 державного БJОДЖету обласному , 
бюДЖету l(иівськоі області на проведення 
еКспеРlІмеJlТУ за ПРИНЦlіПОМ "Гроші xoДJJТЬ за 

770,4 770,4 -- дIIТlIНОЮ" 



r 

r~ 
СуБВСШLіЯ з дсржаВIІОГО БIОДіIССТ)' місцеВIІМ 
бlодже raM ІІа ФінаllсуваНIІЯ у 2006 році 
Програм-переможці І. BceYKpaїHCI.Koro 

І KOIIKYpcy npOeh.ЇiB та програм рОЗОIІТh."}' 
міСЦСВОI'О самовряд)'оаННR 2005 P0h."}' 490 490 

10370 Субвеllнія з державного БJOджету місцеВIІМ 
бlоджетпм на пр(')оеДСIІIІЯ Вllборів депутатів 

ВсрХОISlЮЇ PUДII ЛІІТШІОМІІОЇ РеСl1убліКIІ КРІІМ. 
місцеВJI:< Рад 111 ~i;HICI.I\IIX. ~СІIJ1ЩIIIIХ, міСЬКIІХ 
rOJliB" О '\J 

10358 Субвеllція з держаОIlОl'О БIОl1iJ(СI)' ~liCЦCnIlM 
бlоджетам на УГРIlМUIІІIЯ ді1 сії-Сllріт Ttl дітеА, 
позбавлеllllХ батькіВСlllСОГО l1іК1IУIIОII1JЯ. в 
ДlіТЯЧНХ БУДIШlсах сімейного ТІШ)' та 
ПРllfiОМlІИХ сім'ях 91,3 91,3 

)0000 З іІІ шої ЧПСТШІІІ БJOджету 1055,8 1055,8 1055,8 

КОШТІІ. одержuні із ЗRГального ФОНдУ GloA>ICery 
)0100 ДО ОIОДЖСТУ РОЗВІІТКУ (cneuiaJJblloro фОllдУ) 1055,8 1055,8 1055,8 

Розом доходів 106625,2 48737,000 28393,5 155362,200 
ВСІ.ого доходів ,~ 

J / 106625,2 48737,000 28393,5 155362,200 . --
І/ ~ \> fI'Jf?L 

МіС"КIlП "(IJIOOO Іі -І о' i~~ B.O,AНТOtICJlKO * ~~ - ~~ ф 
t" ~ ~\ ." 
\ :.;( ~ )}~ ~ 
~ Оо"", ~-: 

• '~~.J, --: o.t) 

'~! ІМ '8~ 
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3В pU)'IIaK nanfа & 'plDDlrnyy , ,,-а .. 
ПерелІк a&'anio, olUlllТ1ClI 110 акі &уд)'11о npao~lmlCD 

2007 І 

КФК На .. rano8Horo рО3ПарЦНlnca 
Ут.Ч.111і 

xoW'1'Ї8 Bc.ora поnuuсн", 

Об'оа 8iдcoroK 8eьaro 81ІДвткі8 31160РrolШ-
31111111to1ll18 o6CRr 31111ерШClIac:ri BluumciB ІІа 

НІІ 110m, ща 
фіllDllcyDIIIlІlR 6удіВlllщтва завершеНІ" патаЧІІІІR УТВОРІШВCR 

ІІа початок 6УДЇВНІІЦтва рІк напочаток 
610ДЖСТНОro аб'Dm1иа 

раку 

jJO"У мВn6ynlї POКlI 

11IС.(1)Н. % 11IС.(1)IІ. ТlI~rpll. 11IC.~II. 

1 2 3 4 S 6 7 

IS0101 
BIlUlIa nnї'nUI.llora 6удlаІІІІЦТllа БраD8ре.каі 11313,7 0,0 
міе.nі ІІІІДІІ 

BCIoara, в т.ч. па o6'acrax: 39191.3 86,0 33700,8 11313,7 

ПраеІС'ІУІІDlII" тв pcКOIICТPYкuiR КЇIIОТСВ1р)' ім.Т.Г. 
ШевЧСllКО пш ПDIIDЦ ураЧIІС:т11Х подіn па 

ВУJI.Кllі8Сloкіn, ISS в м.&раваРII КllіВСloкоі o6JJam 3724,0 39 227S0 1183,' 
ПраеІС'ІУІІDНИR та рскоиcтpyкuiR D8ТDма6inloиоі 

АОРОПI :WUIoIlOro кapllc:tyIIIUIl" 
(ВУJI..грущсвсIoКОro) в м. &раварll 276S,O '6.3 1208,0 1124,0 

ПроскtyllDlI"', КОР"I)'ІІDlШR ра60ЧОro nPOClC1Y '111 

pcКOHcтpyкuiR мвПctpDllloиоі ВУJIIlцІ paIIOHIIOro 
3118 .. CIII .. (ВУJI.80зз'CДlIDlI ... ) 3000,0 4,2 287405 2000,0 

ПJXJCICIYIIIIIIІ", КOpIII)'llDlI'" ра6ачоro ПРОСК1)' '111 
6),діВIІИЦТВО IUlМЇllictpl111lBHOro 6)'ДlIІІХ)' 3 
6JJaraycrpiEМ ПРИJICl'JlOі -replrropii 'I11IC)'JlIoWIIa-
виставІСОвим КОМПJlСІСІ:Ом 3 rJlRДDЦloICOlO 3Dll0I0 Н8 
448 мІсЦІо па ВУJI. ГІІПІрIIlIlo 18 м.&роваРIІ 11748,0 
ПРОСкtyllDlI'" 'І116удlВlШЦ11lO lІоаllХ ДlI'I'JI'IIIХ '111 

11748,0 188S,0 

спapnIDНl1Х мвRдaнчикlв 200,0 
ПpaeК1)'lllUlНR '111 pcICOllcтpyкuiR 8)'JI.OctpaBCIoКOI'O 

200,0 200,0 

м.&равари 40,0 40,0 2S,9 
ПРОClCl)l88lI'" '111 PCКOII&npyJCQba мІІІіСІРМІоllоі 
B)'JlllцI:WUIoIIOMieIoКOI'O 3118 .. 0111 .. (В)'Jllщl Кllіасloка) 
в MJipoBaplI 'ОО,О 'ОО,О 'ОО,О 
Pcкo~ .usbaн), Н8 Пepel1l1d 6)'JIIoBapy. 
HC3DJIC8Ilac:rI '111 ВУJl. ГllПlрІІ18 (ІІІ черra) 2669,0 88 310,0 310,0 
ПpacкtyВDlII" 'І116)'дlВIIІІЦ11ІО КО.I)'ІIМIоИОI'O рИИIC)' 
мІста па вуn.Шanом-AJIсllxct.аа IS0,0 IS0,0 IS0,0 



--CIoIIDrD 8 аі.5.,оIlllШ; 
-, --, .... - 707,0 607,0 

І 
/8УЛ.г-

707,0 

ПJXlClnYlllllf'''' ICDplll)'Dllln" ро60ЧОnJ npaca1)' 'n& 100,0 
6yдf_IIIIЦno 2-nJ _.ОДУ ПІ3Оnpa_ОДУ • 1І.,&ра_.РIІ 460,0 460,0 

ПpaelC1)'llDlI'" 'n& б),дfвНIIЦnО ICDIIВIIbaцJЇ ПА 
_)'л.к.м~ _ м.&ра_ар •• lCJ.і_с.каі aбnacтi 348,3 348,3 348,3 

. 
ПраСJmlDНIІІІ та буді_lП,цnо "РDJМіщсJU" nк:n.aBoi 
паркавю, на 30 lІ,аш,ШОІІ,ісlUo па в)'л.ICJ,ів~кіВ, 292 

260,0 260,0 
м.&раварll 260,0 

ДlDIIRIІ-Праскr та оuaбnlDВU.llі ра60nI СU1'lCOвоі 
3ІШ1І ПuВl1)' ураЧIIС'П1Х падіВ па В),JI.lCJlівс.кіА в м. 

&раварll 1810,0 1810,0 1810,0 

Прас:sayВDНІІІІ 'n& рскаllструкціа В)'Лllці раПОНIІОnJ 
311аЧСІІНR (ВУЛlщі ОлімпіRс.каі) в 1І1.&раварll 

KlliB~кai aбnвcri 2210,0 2210,0 2210,0 

Прас:JmlDНIІR та рс:каІlструкціа AOlЦDвoї tcDIlВІІЬаціі 
па вул.МUОЮIЇВС.tca в м.&РОВ.РIIICJIЇВС.каї оБJIвcri 1100,0 1100,0 1100,0 

ПраCJmlDlIІ" та рсканструкціа 
ВllутріШIl.аuвpranloНОnJ праї:щу (ВУJllщі 
МUОЮlіВСlокаі) в M.&POB.plIlCJli~кai абпacri 1500,0 1500,0 1500,0 

ПрасsayвDlIІІІІ та будіВІІІІЦnО _llТna CDQi ..... llora 
ПРll3наЧСIІІІІІ па ВУЛlсці Kpaca~кara 5000,0 5000,0 5000,0 

Пpac:sayвDlI'" та рс:канcrpyкцiЮlUlМінбудrlНrcy 1000,0 1000,0 1000,0 

180409 ВIІІСОIlICOМ &ро_рс.коі мlСІоlCOі рм .. 175.0 175.0 175.0 

ПОПОВНСІІІ .. cnnynlora фо.щу кaмyнuloНora 
пiдnР'IDlС11Іа &paBa~кai міс.каі paдll "TcnCC'l)'дbr 
"Наше Micro" 175,0 175,0 175,0 

150101 УпрамllІlІ.освlпl 1036,3 11,5 1781,3 500.0 0,0 
РСlCDш:rрукuia фасацу ЗОШ l-IU ст. не 9 2036,3 12,5 1781,3 500.0 
Упрanlllll. SlПЛ08О-IСОМУНIUI •• lоra . 
raCnOДllIICl1lll 5389,0 55,0 5131.0 8141,1 0,0 

150101 BCIoora, 8 Т ••• по О"ЕІС"І'8а: 4389,0 55,0 4131.0 6141,1 
Праrpвма РСICDIІІ:'IРУICUIі "lТловоra фо.щу 2889 55 2731,0 2731,0 
Праrpвма по встанОВІІCllІl1D ICDn:llc:pвцiRHOi 

устанОВКIІ на 1COТCII •• d по 8)'Л. КІрав .. 96 1500 1500,0 1500,0 
ПpDCJmlі раБOnI по ро3р06ці ICDМIIJIClCCllоі схемll 

opraнi3llЦii AD~.ara руху по .liCl)' &раваРII 250 250.0 250,0 
&),діІ'"IЦТВО вцдаnpaва.цу па вул.CrupcnpoіlUotca 
(rdn,ШОIlDНН8 аодаправа.цу) 1500 1500,0 1500.0 
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-_.-.- .. 1990,0 55,0 • -
І=::;:;::::п.ю,... н м, ВроааРIС-

214 214,0 20,0 
РсхоиC1p)'lCl&Ur Ц1П (ЦCН1pIUIIoIIIIR ТCПJIа811R II)'IIкr). 

loLSpaBapl1 593 593,0 54,0 
Папа8ИClII .. C181)'DIDrO фО11Д)' 811p06ИII.01'O 

ynpa8IIЇН118 1COМ)'I1IJIIdI01'O I'Осподаpc:rва 1000 1000,0 1000,0 

180409 ПОП0811СllIUI СІ'а1УПІОI'O фОIlДY "Спужба 311М08Нllка" 1000 1000,0 1000,0 
150101 Вlдain у CnРІІ8П сім'іта МОЛQJIІ 1947,0 63,1 715,0 715,0 0.0 

РСІСОllструхціа npll".U" IІСIПРУ РСВDШЇТІЩІЇ 
дm:R-ЇН8IUIW8 1947,0 63.2 71S,0 71S,O 
Вilualп міста6УДУ8аllИR та IIpxmкrypll_ зо о 30 30 О 
llРОСlmtl poCioтlI ПО nPOCla)'811111U9 8'bД11~ 3!llUCIа·у, 

IS0101 
. /," .. .,-

30 30 30 МІста ." .... ' ., . , 
РА30М 1/" . ... ·----..A~, ... /,48768,6 85,0 41458,1 30874,9 0,0 
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ДодвтокS 

до рішеННR r.liCItKoi j?DдlI ~ 
B~oI/.OIН! rtfll-,w-

ПОКD31111КІІ 

06снгїв I\Іїж610ДЖCnlllХ ТРDllсфертів 

Су6ВСlщir SРОВВРСLКОI\~У_РВПОIIIIОI\IУ 6.0JIЖС1)' І 40,0 
Суб.енціR на yrpllr.tDИJlR об'єm. спільноro КОРШ:ТУВВННR ЧІ' ліквідацію 

250323 
HeгaТlIBHI.X наслідків діRЛЬНОсті об'єктів спільноro КОРI'СІУваннн, BCItOro: 40,0 
• тому Чllслі: 
- на фін. niOДТPIlr.tкy міжраПОlшоі газетll "Нове ЖІІТТR" 40,0 

Кошт •• , ЩО П~ClIВ'ОТLСП SPODBPCLKOI\IY РВПО.IІІОI\IУ 610JIЖС1}' 
Цільові фОНДІІ, yrвopeHi органar.ш MicueBoro саr.tОВРJШYВВННR і місцеВI'МII 

240'00 органамll ВI.конавчоі ВЛlдl' 700,0 
.-- -

Су6веlщіп 06лвс •• оа~ 6.0Д1КС1)' 
250324 СубвенціR іншим бюджетвм-на ВlІконаннн інвеcnщіRНIІХ npoemB 63,7 

МісltЮln roлова В.О.Антоненко 

--__ '., 
' . . . 

. .. .... 



,', .P~ , 
Міському голові 
Антоненку в.о. 

II,~'O+ ' 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, Jlка відбудеТЬСJl 26.04.2007 року, проект рішення, за пропозицією виконавчого 
комітету : 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 
року N!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та до додатків 2,3.; 

- Про надання згоди на укладення мирової угоди на розстрочення 

податкового боргу. 

Начальник 
фінансового управліННJI ~~иP7 А.М.Зеленська 

'--
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