
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHeCeHНJI змін до рішеННJI 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року 

N!! 201-14-05 "Про бlOджет 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 
самоврядування в Украіні", ст.78 Бюджетного кодексу Украіни, ва 
виконання Закону У країни "Про BHeCeHНJI змін до Закону Украіни "Про 

Державний бюджет України на 2007 рік" від 04.05.2007 року N!! 1004-V, та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціальво
економічного та культурного розвитку, бюджету, фівансів та цін, міська 

рада 

вирішила: 
1. Ввести наступні зміни до рішення міської ради від 28. 12.2006р. 

N!!20 1-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеllНJlМ міської ради від 25.01.2007 N!!208-16-05; від 22.02.2007 
N!!232-17-05; від 15.03.2007 N!! 262-18-05; від 26.04.2О07 N!!292-20-05; 
від 24.05.2007 N!!320-21-05; від 14.06.2007 N!! 357-22-05) : 

1.1. В пуикті 1 цифру "183644,8" замінити на цифру "214824,0"; 
1.2. В пункті 1.1 цифру "111133,9" замінити на цифру "127588,2"; 
1.3. В пункті 1.1.1. цифру "40235,2" замінити ва цифру "43836,0" 
1.4. В пункті 1.2 цифру "72510,9" замінити на цифру "87235,8"; 
1.5. В пункті 1.2.1. цифру "28693,5" замінити ва цифру "39855,5"; 
1.6. В пункті 2 цифру "192297,7" замінити на цифру "223476,9"; 
1.7. В пункті 2.1 цифру "112581,3" замінити ва цифру "129035,6" 
1.8. В пункті 2.2. цифри "79716,4" та "31174,9" замінити ва цифри 

"94441,3" та "38836,9". 

2. Додатки 1,2,3,4 до рішеНИJI Броварської мi~ЬKoi ради від 
28. 12.2006р. N!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" з ваступними 
змінами викласти в новій редакції (додаються). 

3. Відповідно до ст.93 Бюджетного кодекс! Украіни дати згоду ва 
передачу з 2008 року видатків з бюджету МІста Бровари до бюджету 
Броварської районної ради на виконання делегованих державних 
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повноважень на медичне обслуговування мешканців міста 
.відповідно нормативу фінансової забезпеченності на одного меппсаици . 

4.фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 

фінансування видатків, згідно з даним рішенням. 

5. Це рішення набирає чинності з дати його приЙнятrJl. 

Міський голова 

м.Бровари 

fJ ІР #QIН,L ~. 
: HI .. ~.J -рІГ 

В.О.Антоненко 



Подання: 

начanьник 

фінансового управління 
С!k./:~А.М.Зеленська 

пОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 
І.В. Сапожко 

- заступник міського голови В.О. Авдреє 

- начальник юридичного відділу І.Г.Лавер 

- начальник управлівии економіки Н.І.СаченкО 

с 

- виконуюча обов'.изо 
наЧaJIЬИИІСа загального.відділу - j.\ 
головний спеціаліст загального відділу ___ О ___ ~~ Л.М.IllиJIо 

- голова комісії з питань соціально
економіЧИ~го та.культурного розвитку, 
бюджету,фшаисш та цін ________ А.В.БуJI1{l 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

ВИКОВАВЧИЙКОNПТЕТ 

07400,1\1. БРОВВРІІ, вул. ГarвpiHв,15. Тм. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~~ _______________ Ng-______ ~r D ва16 _________ від 

ПРОПОЗИІ ІІЇ • 
до рішеllНЯ Броварської міської радІ' від 10.07.2007 року 

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

Н!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4. 
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Відповідно до ЗаКОl!ів України ес Про Державний бюджет Украіни на 
2007 рік", " Про місцеве самоврядування в Україні",частиии 5 cтaтri 23, 
стапі 78 Бюджетного кодексу украіин, розгJUlИУВШИ пропозиції 
бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину на загальну суму 16454,3 тис.грн., з них: 
1.1. на виконання Закону Украіни ''Про BHeceHНJI змін до Закону 

Украіни "Про Державний бюджет України на 2007 рік" від 04.05.2007 року 
Ng 1004-V по КФК 41031900 "СубвеицiJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на ведення та адміністрування Державного реєстру виборців" на 

суму 92,3 ТИС.грн. 
1.2. на виконання рішення сесії Київської обласної ради від 

21.06.2007р. Ng 147-12-V "Про BHeCeВНJI змін до рішеННJI Київської 
обласної ради від 28.12.2006 Ng085-08-V "Про обласний бюджет Київської 
області на 2007 рік" на суму 3508,5 тис.грн., з них: 

1.2.1.по КФК 41035800 "СубвеицiJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на yrpимання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піхпувaННJI, в ДИТЯЧИХ будинках сімейного типу та прийомиих сім'ях" на 

суму 8,5 тис.грн.; 
1.2.2.по КФК 41033800 "Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на соціально-економічний розвиток та на розвиток 
інфраструктури регіонів" на суму 3500,0 тис.грн. 

1.3. на виконання п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу Украіни на 
загальну суму 12853,5 тис.грн., з них: 

1.3.1.по КФК 11010000 "Податок з доходів фізичних осіб" на суму 

9637,9 тис.грн.; 
1.3.2. ПО КФК 16050000 "ЄДИНИЙ податок ДJUI crб'єктів малого 

підприємництва" на суму 750,0 тис.грн.; 
1.3.3.по КФК 22090000 "Державне мито" на суму 21,1 тис.грн.; 
1.3.4.по КФК 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції" на 

суму 255,0 тис.грн.; , 
1.3.5.по КФК 1102020000 ССПодат~к на ІІР,~буток підприємств і 

організацій, що належать до комунальНО1 власноСТІ на суму 115,0 тис.грн.; 
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I.З.6.по КФК 16010000 "Місцеві податки і збори" на суму 430,0 
тис.грн.; . 

I.З.7.по КФК 21040000 "Надходження від розміщеm в установах 
бamdв тимчасово вільних бюджетних коштів" на суму 1004,5 тис.грн.; 

I.З.8. по КФК 24060300 "Інші надходежеННJI" на суму 640,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
I.Збільшити видаткову частину на загальну суму 16454,3 тис.грн., з них: 
1.1. у правлінню праці та соціального захисту населеННJI 

Броварської міської ради на суму 1102,2 тис.грн., з них: 
1.1.1. по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самовряду8aННJ1" на суму 
442,3 тис.грн. 
1.1.2. по КФК 091204 "Територіальні центри і відділеННJI соціальної 

допомоги на дому" на суму 175,5 тис.грн.; 
1.1.3. по КФК 250404 "Інші видатки" на суму 259,9 тис,грн.; 
1.1.4. по КФК 090412 "Інші видатки ва соціальний захист HaceneВIUI" 

на суму 156,0 тис.грн.; 
1.1.5. по КФК 091207 "Пinьги, що надаються насenеlDПO (крім 

ветеранів ВВВ і праці, війської служби, органів ввутріпmіх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 
оплату житлово-комунальних послуг і природного газу" на суму 60,0 
тис.грн.; 

1.1.6. по КФК 070303 "Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, 
прийомні ciMri)" на суму 8,5 тис.грн. 

1.2. Управлінню житлово-комунального господарвства Броварської 
міської ради збільшити видатки по КФК 010116 "Оргави місцевого 
самоврядування" на суму 136,7 тис.грн. . 

I.З .. Службі у справах неповнолітніх Броварської міської на суму 123,7 
тис.грн., з них: 

1.3.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самОВРЯду8аВВJI" на суму 70,4 

тис.грн.; 

I.З.2. по КФК 090802 "Інші програми соціального захисту 
неповнолітніх" на суму 10,0 тис.грн.; 

I.З.З. по КФК 091214 "Інші установи та заклади" на суму 6,8 тис.грн.; 
I.З.4. по КФК 090701 "Центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей" на суму 36,5 тис.грН.; 

1.4. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради ва суму 

595,4 тис.грн., з них: . . 
1.4.1. по КФК 010116 "Органи МІсцевого самоврядування" на суму 

70,lтис.грн.; .. б. ~ 
1.4.2. по КФК 091101 "Утримання центрІВ соЦІальних спуж ДJUI CIМ1, 

дітей та молоді" на суму 146,2 тис.грн.; 
1.4.З. по КФК 091105 "УтримaRНJI клубів підлітків за місцем 

проживання" на суму 18,З тис.грн.; 
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1.4.4. по КФК 091214 "Інші установи та заклади" на суму 334,8 
тис.грн.; 

1.4.5. по КФК 091102 "Програми і заходи центрів соціальних служб ДJDI 
сім'ї, дітей та молоді" на суму 26,0 тис.грн. . 

1.5. Виконкому Броварської міської ради на суму 1592,4 тис.грн., з них: 
1.5.1. по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самовридуваиия" на суму 

959,9 тис.грн.; 
1.5.2.по КФК 250404 "Інші видатки" на суму 307,7 тис.грн.; 
1.5.3.по КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист населеИИJI" на 

1 0,0 суму тис.грн.; 
1.5.4. по КФК 110103 "філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади та заходи" на суму 43,0 тис.грн. 
1.5.5.по КФК 091209 "Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів і ветеранів" на суму 1,1 тис.грн.; 
1.5.6.по КФК 120100 "ТелебачеННJI і радіомовлеИНJI" на суму 64,0 

тис.грн.; . 
1.5.7.по КФК 250102 "Резервний фонд" на суму 114,4тис.грн.; 
1.5.8. по КФК 250356 "Субвенціи з державного бюджету місцевим 

бюджетам на веденни та адимініструваиия Державного реєстру виборців" 

на суму 92,3 тис.грн.; 

1.6. Відділ фізкультури та спорту Броварської міської ради на суму 
801,0 тис.грн., З них : 

1.6.1.по КФК 130107 "УтримаННJI та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ' на суму 104,6 тис.грн.; 

1.6.2. по КФК 130110 "Фінансова підтримка спортивнивних споруд" на 
суму 172,8 тис.грн.; 

1.6.3.по КФК 010116 "Органи місцевого самовридуваиия" на суму 58,1 
тис.грн.; 

1.6.4. по КФК 130102 ''ПроведеННJI навчально-тренуВальних зборів і 
змагань" на суму 95,0 тис.грн.; 

1.6.5. по 130201 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 
(ш ПРОВОДJIТьси громадськими організаціями фізкультурно-спортивної 
спрямованості)" на суму 365,5 тис.грн.; 

1.6.6. по КФК 130113 "Централізована бухгалтерія" на суму 5,0 
тис.грн. 

1.7.Відділу культури Броварської міської ради на загальну суму 366,9 

тис.грн., з них : 
1.7.1. по КФК 110201 "Бібліотеки" на суму 62,9 тис.грн. 
1.7.2.по КФК 110202 "Музеї і виставки" на суму 5,0 тис.грн.; 
1.7.3. по КФК 110204 "Палаці і будинки культури, ЮІУби та інші заклади 

клубного типу" на суму 39,9 тис.грн.; .. 
1.7.4. по КФК 110205 "Школи естетичного виховaинJI дітей" на суму 

25,7 тис.грн.; . " 
1.7.5. по КФК 010116 "Органи МІсцевого самовридуваИИJI на суму 33,4 

тис.грн.; 
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1.7.6. . п~ . КФК 11010З "філармонії,музичні КОJIIIКТИВи і 
ансамБЛІ та ІНШІ мистецькі заклади та заходи" на суму 200,0 тис.грн. 

1.8. УправліннlО освіти Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 77З 1 ,9 тис.грн., з них: . 

1.8.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самОВРЯДУВaRIIJI" на суму 96,9 
тис.грн.; 

1.8.2.по КФК 070101 "Дошкільні заклади освіти" на суму 1889,0 
тис.грн.; 

1.8.З.по КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. ппсола-дитJlЧИЙ 
садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)" на суму 4825,4 тис.грн.; 

1.8.4.по КФК 070202 "Вечірні (змінні) школи" на суму 41,7 тис.грн.; 
1.8.5.по КФК 070401 "Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми" на суму 545,9 тис.грн.; 
1.8.6.по КФК 070802 "Методична робота, інші заходи у сфері народної 

освіти" на суму 63,6 тис.грн.; 
1.8.7. по КФК 070701 "Заклади піCJIJlДИПJIОМНОЇ освіти Ш-IV рівнів 

акредетації (академії, інститути, центри підвищенНя кваліфікації, 
передпідготовки, вдосконалення)" на суму 40,0 тис.грн. 

1.8.8. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія" на суму 29,5 
тис.грн.; 

1.8.9. по КФК 070805 "Групи централізованого господарського 
обслуговування" на суму 23,5 тис.грн. 

1.8.10.по КФК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота 
,дюСШ" на суму 176,4 тис.грн. 

1.9. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради по 
КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 8З,6 тис.грн.; 

1.10. Спеціальному відділу контрозпо за ставом благоустрою та 
зовніппriм дизайном міста Броварської міської ради по КФК 010116 
"Органи місцевого самоврядуваВIIJI" на суму З7,9 тис.грн. 

1.11. Фінансовому управлінню Броварської міської ради на загальну 
суму З654,9 тис.грн., з них: . 

1.11.1. по КФК 010116 "Органи МІсцевого самоврядув8.ВНJI" на суму 
154,9 тис.грн.; . 

1.11.2. по КФК 250306 ''Кошти, що передаються 13 загального фонду 
бюджету розвитку (спеціального фонду)" на суму 3500,0 тис.грн. 

1.12. Управлінmo економіки Броварської міської ради по КФК 010116 
"Органи місцевого самоврядування" на суму 113,7 тис.грн. 

1.13. Управлінню містобудув~ та архітектури Бр~~арськоі міс1 ь14коої ради по КФК О 1 0116 "Органи МІсцевого самоврядування на суму , 

тис.грн. 



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на суму 14724,9 
тис.грн., з них: 

1.1. по КФК 50110000 "Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядувaииJl та 
місцевими органами виконанвчої влади" на суму 3562,9 тис.грн.; 

1.2. по КФК 43010000 "Кошти, одержані із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)" на суму 3500,0 тис.грн.; 

1.3. по КФК 33010000 "НадходженНJI від продажу земельних діляиок 
несільськогосподарського призначенНJI до розмежувaииJI земель державної 
та комунальної власності" на суму 7662,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 14724,9 

тис.грн .. , з них: 
1.1. Управлінню житлово-комунального господаРС1Ва Броварської 

міської ради на суму 9360,0 тис. грн., з них: 
1.1.1. по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" на суму 5700,0 
тис.грн., з них 

на благоустрій міста в сумі 4900,0 тис.грн.; 
на програму "Подвір'я на 2007-2011 роки" на суму 800,0 
тис.грн. 

1.1.2. по КФК 150122 "Інвестиційні проекти" на суму 3500,0 тис.грн. 
1.1.3. по КФК 150101 "Капітальні вкладення" ва експертне 

обстежеИИJI та проектні роботи ІШІЯХопроводів по вул.кутузова" на суму 

1 60,0 тис.грн. 
1.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 

1.2.1.по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені opгaн~ місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади": . 
1.2.1.1. збільшити видатки на загальну суму 1325,0 тис.грн., з них: 

на проектування, реконструкцію та будівництво спортивних 
майданчиків на суму 275,0 тис.грн. 
на "Проектування та капітальний ремонт військомату по 
вул.Грушевського, 1 з благоустрієм прилеглої територіі" на 
суму 1 000,0 тис.грн.; 
на "ПроектвaRНJI та реконструкція парку "Приозериий"" на 
суму 50,0 тис.грн.; 

1.2.1.2. змеиmити видатки на загальну суму 6087,0 тис.грн., з них: 
на "Проектування, коригувaииJl робочого проекту та 
будівництвО адміністративного будинку з благоустрієм 
прилеглої території та культур~о-виставковим компл.ексом з 
глядацькою залою на 448 МІСЦЬ по вул; ГагаРІНа, 18 
м.Бровари" на суму 1357,0 ТИС·ГРН.; 



б 
на "ПроектуванullY та б· ... пп удшниитво гостьової 

автостоянки при будинку по вул.Кирпоноса, 7-а, в 
м.Бровари" на суму 150,0 тис.грн.; 
на "Проектування, кориryвання робочого проекry та 
будівництво інженерних мереж дитячого містечка по 
програмі "Кіндердорф Інтернешнл" в м.Бровари Київської 
області" на суму 250,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкцію магі~тральної вулиці 
загальноміського значення (вулиці Київська) в м.Бровари" на 
суму 480,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкція парку "Приозерний"" на 
суму 140,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкцію парку ім. Т.Г.Шевченко 
в м. Бровари" на суму 200,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкцію спортивних майданчиків 
по вул.Короленко (34-й мікрорайон)" на суму 900,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкцію вул.Островського 
м.Бровари" на суму 1 300,0 тис.грн.; 
на "Проектування і реконструкція вул. Шевченко" на суму 
500,0 тис.грн.; 
на "Проектування, кориryвання та реконструкцію басейну 
"Шдер"" на суму 430,0 тис.грн.; 
на "Проектування, кориryвання, реконструкцію шатрового 
даху НВЦТМ" на суму 380,0 тис.грн. 

1.2.2. по КФК 150101 "Капітальні вкладеННJI" збільшити видатки на 
загальну суму 7087,0 тис.грн., з них : 

на "Проектування та будівництво зrізду (виїзду) на території 

промислової зони з автомобільної дороги М-Оl Кив
Чернігів-Нові Яриловичі, км 29+lБОм (ліворуч)"" на суму 
1000,0 тис.грн.; 
на "Проектування, кориryвання робочого проекry та 
будівництво адміністративного будинку з благоустрієм 
прилеглої території та культурно-виставковим комплексом з 
глядацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 
м.Бровари" на суму 1357,0 тис.грн.; .. 
на ''проектування та будіввийтво гостьової автостоJIНКИ при 
будинку по вул.Кирпоноса, 7-а, в м.Бровари" на суму 150,0 
тис.грн.; 

на ''проектування, кориryвaннJI робочого проеxry та 
будівництво інженерних мереж дитячого містечка по 
програмі "Кіндердорф Інтернеппш" в м.Бровари Київської 
області" на суму 250,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкцію магістральної вулиці 
загальноміського значеННJI (вулиці Київська) в м.Бровари" на 
суму 480,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкція парку "Приозерний"" на 
суму 140,0 тис.грн.; 



7 
"П ~a poeктyвaнНJI та реконструкцію парку 

ІМ. Т.Г.Шевченко в м. Бровари" на суму 200,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкціІО спортивних майданчиків 
по вул.Короленко (34-й мікрорайон)" на суму 900,0 тис.грн.; 
на "Проектування та реконструкцію вул.Островського 
м.Бровари" на суму 1300,0 тис.грн.; 
на "Проектування і реконструкція вул. Шевченко" на суму 
500,0 тис.грн.; 
на "ПроектуванНJI, кориryванНJI та реконструкцію басейну 
"Л' ~ 4300 . lдер на суму ,тис.грн.; . 
на "ПроектуванНJI, коригувaRНJI, реконструкцію шатрового 
даху НВЦТМ" на суму 380,0 тис.грн. 

1.3.Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 240900 "Цільові 
фонди, утворені органами місцевого самоврядувaннJl і місцевими 
органами виконавчої влади" збільшити видатки на загальну суму 2359,9 
тис.грн., з них: 

на завершення ремонтних робіт у закладах освіти на суму 
1424,0 тис.грн.; 
на придбання автоматичної витяжки ДJUI ДНЗ "Зірочка" на 
суму 90,0 тис.грн.; 
на придбанНJI обл8ДНaRНJI в ясельний корпус ДНЗ "Віночок" 
на суму 25,9 тис.грн.; 
на ремонт системи опалення в ДНЗ ''Колосок'' на суму 50,0 
тис.грн.; 

на капітальний ремонт в зоm Н!!2 на суму 600,0 тис.грн.; 
на встановлення приладів обліку тепла ДJUI шкіл та садочків 
на суму 42,0 тис.гри.; 
на "Капітальний ремонт дитячого садка "Ромашка"" на суму 

128,0 тис.гри 

1.4. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради по 
КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 
і місцевими органами виконавчої влади" збільшити видатки на витрати, 
пов'язані з відкриттям міський центр ранньої та медико-педагогічної 
реабілітації дітей-інвалідів на суму 265,0 тис.грн. 

1.5. виконкому Броварської міської ради по ~ФК '180409. "Внески 
органів місцевого самоврядувaRНJI У стаТУТН1 фонди суб'єктів 
підприємницької діяльності" на суму 415,0 тис.грн., з них: 

на комунальне підприємство Броварської міської ради 
"Телестудія "Н . _ "" на суму 200,0 тис.грн.; 
ва Броварс ~B~' ькрайониого радіомовлевия ва 

.:Ih-.. };.--...... о * 
на ред .~ р n Q ка панорама" на суму 200,0 
суму 15,0 с. IJ ~ 

И ее s 
тис.гр. o.~ ~ ID 

Міський голова 
.~ 

"O/W 
В.О.Антоненко 



,., 
і Додаток 1 

до рішенНJI міської ради 
від {о. 01. ()1. Nul1 ;/.1-0;-

ДОХОДІІ 610ДЖС1)' 1\1.БроваРII ІІа 2007 рік 

HaUJ\.eIJyBaIIIIB доходів тис~. 
код 3аnЛЬІIDіі СпеціВЛЬПllЙ ~ollД Ра0аl 

згїДІІО із 610джеТІІОІО 

клаСllфікаціЄIО 
фОllД Ра0аl уТ .... 

610ДЖет 

- РО3ВІІТКУ 
-1 2 3 4 5 6 (гр.3+гр.4) 
~ooo Податкові IlадходжеllllВ 78865,5 1926,8 80792,3 -

ПодаТКl1 ІІа ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІа ПРl16уток, 

110000 податкп ІІа з6ільmСІІІІВ PllIIKOBoi вартості 62753,5 62753,5 
ЇІ0І00 Податок з доходів фізичних осіб 62553,5 62553,5 
110200 Податок па ПРl16уток niдnpllcalCТB 200 200 

Податок на прибугок підприємств і 

nl0202 
організацій, що належать до комунальної 

ВJJacHocтi 200 200 
110000 Податкu ва власвість 1900 1900 

Податок з власників транспортних засобів та 

120200 iнпmx самохідних машин і механізмів О 1900 1900 
" ЗБОРl1 за спеціальне BllKOllallllB ПрПрОДllllХ 
130000 ресурсів 4867,6 4867,6 
130500 IInaта за земmо 4867,6 4867,6 

140000 Впутрimні податки на товарІ. та послуп. 3894,1 26,8 3920,9 
;140601 Податок на промисел 9 9 
І 

і 
І 

Плата за державну реєстраціlO суб "єктів 
~ 

. 
і Шдприємницької діяльності, об'єднань . 
І громадин, асоціацій, інших добровільних 
і об'єднань органів місцевого самовридувaвнJI, 

~060З cтaтyriв територіальних громад 85 85 

1140609 Плата за державну реєстрацію, крім плати за 

І дерхсавву реєстрацію суб"єктів 
0,1 0,1 пЩприємницькоїдіяльності ..... 

~oo 
Плата за торговий патент на де.икі види 

3800 26,8 3826,8 ~иємницькоїдіяльності 
І!!!,ооо шmі податкп 7350,3 7350,3 

I~oo ~сцевіподаткиізбори 1350 1350 

~o Фіксований сільськогосподарський податок 0,3 0,3 

єдииий податок ДЛJI суб "єктів малого . 

~ 6000 6000 

~ 
П!8nPиємвицтва 

2294,5 3323,7 О 5618 '1 
Веподаткві II8ДходжепUJI 

~llOO НадходжеlПUl коштів від відmкодувaиИJI 
Втрат сільськогосподарського О О 

"-- і лісогосподарського виробництва 



~ надходження ВІД РОЗМІщення в устаНовах 
І банків Т1llt1ЧDСОВО вільних бlоджетнlfХ коштів І 

'400 
~ 1034,5 1034,5 
І 

Aдalillic:тpaТlIBBi зБОР11 та платсжі, ДОХОДІІ 

0000 від IICKoalcpQЇnlloro та побі-шого продажу 300 300 
0900 Державне мито 300 зао -- .-
0811 AдalillicтpaТlIBlli штрафll та іllші callKQii 

320 320 
:0000 Illші Ilсподаткові IlаДХОДЖСllllП О 3 3 -

,,грошові стяmення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 

навКОЛlfШНЬОГО природного середовища 

,0621 внаслідок господарської та іншої діяльності"· , 3 3 
BiдCOТКIi за користування позиками, які 

11106 Н8ДВВ8JШся з місцевих бlOД)І(етів 

10603 Інші надходежння 640 

іОООО Власві вадходжсвuв бlОДЖСТllllХ уставов 3320,7 3320.7 

IInата за послуги, що надаються бюджетними 

іОlОО установами 3320,7 
Кошти. що 01римуІОТЬСЯ бюджетними 

установами на виконання окремих доручень та 

і0202 іивестиційвих проеICriв 

)0000 Доходп від операцїn з капіталОlf О 35299,7 35299,7 35299,7 

НадходжеННJI від відчу>кенНJI майно, яке 

належить Автономній Республіці Крим та 

майно, що знаходиться у комунальній 
10300 власносТЇ 11877,7 11877,7 11877,7 

Надходженпв від продахсу землі і 
10000 неl\lатерівЛЬНl1Х актпвів 23422 23422 23422 

~ НадходжеННJI від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначеННJI до . 

~100 
розмежування земель державної та 

23422 23422 23422 КОмунanьноївласноcri 
~OO Цільові фонДп 41590,8 41590,8 

~OO 
Збір за забруднеННJI навколишньоГО 

31 31 ПРИРодного середовища 

Цільові фонди yrвopeHi Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 

~ 
місцевого самоврядування та місцевими 

41559,8 41559,8 
органами виконавчої влади 

Разоаl доходів (без трансфертів) 81160 82141 35299,7 163301 ---
10000 

Офісійпі трансфеРТlI (рОЗШIIФРОВYlОТЬCJI за 
46428,2 5094,8 4555,8 51523 

~ 
ВUДамп трансфертів та бlОДЖетів) 

О 
Від органів державного управління о 

~ І<оІПТИ. що надходять з інmиx бlОДЖСтів 2542,2 ~ Д~ 2542.2 



0201 ДOТDцiї ВllріВНIОВВНWl, що одерЖ)'JОТЬся з 
держаВJlОГО бlОДЖету 

О О 
0206 "Додаткова додація з державного бlоджету 

бlОД>lСету Автономної Республіки Крим та 
облаСНJfАf БJоджетаАf на зменшення Фактичних 
Дllспропорцій між місцевими бlОДЖетами 
через нерівномірність мережі бюджетних 
YCТDHOB" 

]"209 Інші дотації 
О О 

О О 
:0210 Додаткова дотація з державного бюджету на : 

забезпеченWI видатків на оплату праці 

працівників бюджетних установ у зв"язку із 
підвищеНWIМ розміру мінімальної заробітної 
плаТlІ, запровадженWlМ 11 етапу Єдиної 
тарифної сітки, підвищенWlМ розмірів 

посадОВIІХ окладів та додаткової оплати за 

окремі ВlіДИ педагогічної діяльності у 

співідношенні до тарифної сітки, на виплату 
спшендіА і допомоги учням та студентам 

І навчальних закладів 

2542,2 2542,2 
10213 . 

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам для поетапного 

запРОВ8Д)кення умов оплати праці працівників 
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної 
сітки та забезпечення видатків на оплату праці о о 

10300 Субвенції, в тому числі: 43886,0 539,0 4555,8 44425 

Субвенція на yrpимання об'єктів спільного 

користування та чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного 
10303 користування 50 SO 

~ 
"Субвенція з державного БІОДЖету місцевим 
БІОДЖетам на виплату ДОПОМОГИ сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
диТИНствІ, діТJIМ-інвалідам та тимчасової 

t0306 державної ДОПОМОГИ дітям"; 13691,6 13691,6 
. 

. "Субвевція з державного БІОД>lСету місцевим 
бюджетам на будівництво і придбaIIНJI житла 
ВіАСЬКОВОcny>lсбовцим та особам рядового і 
начальницького складу, звільнених в запас або 
Відставку за станом здоров '.н, вїХОМ, виcnyroю 

років та У зв '.язку із скороченн.ям штатів, .які 
переБУВаІОТЬ на квартирному обліку за місцем 
ПРО)JСИВВНWl, членам сімей з числа цих осіб, 
які загинули під час виконання ними 
Службових обов'.язНИКЇВ, а такоЖ учасникам 

10307 
бойових дій в Афганістані та воЄННИХ 

О О 
конфліктів" 



- "Субвенція з державного бlОДЖету місцеВIІМ 
бlОДЖeтDМ на HDДaННJI пільг та ЖlIТЛОВИХ 
суБСllдііl населеННІО на оплату електроенергії, 
ПРIIРОДНОГО газу, послуг тепло-, 

водопостачанНJI і водовідведення, квартирної 
мати, вивезення побyroвого сміття та рідких 

1308 неЧIIСТОТ"; 21574 21574 -
"Субвенція з державного бlОДЖету місцевим 
БІОДЖетам на надання пільг з послуг зв'язку та 
іНШl1Х передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, 

зубопротезування, оплату електроенергії, . 
природного і скрапленого газу на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового паливІ, послуг тепло-, 

водопостач8ННJI і водовідведення, квартирної 

плати, вивезеННJI побутового сміття та рідких 
І нечистот) та компенсаціlO за пільговий проїзд 

3309 окремих категорій громадин"; 1806,6 1806,6 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населеннlО на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і 

ОЗ10 скрапленого газу"; 2,1 2,1 

СубвеВЦЇJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на BeдeННJI та адміністрування 

0319 Державвого реєстру виборців 92,3 92,3 

Субвевцїя з державного бюд>кету місцевим 
бюджетам на викон8ННJI інвестиційних 
проектів, спрJIМОВаних ва соціально-
економічний розвиток регіонів, заходів з 
попереджеННJI аварій і запобіГ8ННJI , 
техногенним катастрофам у житлово-t 

комунальному господарстві та на інших 
аварійних об'єктах комунальної власності, в 
тому числі на ремонт і реконструкцію 

1055,8 0322 теплових мереж і котелень 1055,8 

0323 . 
Субвенція з державного БІОДЖету місцевим 
бюджетам на здійснеННJI виплат, визначених 

Законом Украіни "Про реструхтуризаціІо 
заборгованості з виплат, передбачених 
статтею 57 Закову УкраіНИ "Про освіту" 
педагогічним науково-педагогічним та іншим , . " 713,3 713,3 - категоріям працівників навчальНИХ з8КJIaд1В 

,0338 

Субвенцїя з дерхС8ВНОro БІОджетУ місцевим 
бlОДЖетам на соціально-економічНИЙ розвиток 

3500 3500 та на розвиток інфрастр~И регіонів -



'0349 
Субвенцu. з державного БJОДЖету місцеВllМ 
БJОДЖетам. на захОДІ! з енеРГОЗбереження, у : 

тому ЧIIСЛ1 оснащення інженерних вводів 

багатокварmрних житлових будинків 

засобамll обліку споживання води і теплової 
енергії, ремонт і реконструкцію теплових 
)Іерехс та котелень, будівництво газопроводів і 
ГОЗlfфікаціlО населених пунктів 5З9 

0373 Субвенція З державного бюджету обласному 
БJоджету Київської області на проведення 
експеРllменту за ПрШЩIШОМ "Гроші ходить за 

ДlmfHOJO" 810,5 810,5 
0363 Субвенція З державного БJоджету місцевим 

бlоджетам на фінансування у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 2005 року 490 490 
0370 Субвенцu. З державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських 

гопів" О О 

0358 Субвенція З державного бюджету місцевим 
бюджетам на yrpимання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в 

ДИТЯЧИХ будишсах сімейного типу та 

npийоМRИX сім'п 99,8 99,8 
ОООО 3 іншої частини бюджету 4555,8 4555,8 4555,8 

Кошти, одержані із загального фонду';;' ~ ~ ar ~ 
ЗІ ОО до бюджету розвитку (спеціального !) t :." ~ 4555,8 4555,8 4555,8 

87235,800 3985~,5, 214J24,000 
87235,800 39855,5 214824;000 

МіСЬКІІіі гопова 8.0.Антоненко 
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З8I'IIIIIdUIR 06С111" ЗDlСРШClШcri ЗDlСРШСНIUI 
ІІа нощ 11ІО 

фiuaнC)'llDIПUI 6УДЇ.lПlцnа 6удівницrвa 
патоЧIІІIR yrвoРIШIІ&:ІІ 

на почarroк o6'єкraHa рік на почarroк 
61OД)КCmIOro мВn6yrиї 

РОКУ 
року РОКІ' 

ТlIC.rpH. % ТlIC.rpU. ТlIC.rpll. ТlIC.rpH. 

1 2 3 4 S 6 7 

150101 Вlддin апїnШ.IIОro будl."lщтва ІіроваРС.КОі 28400,7 0,0 
".Їс. .. "Оі paдll 
Dc.oro, D т.ч. по об'EКI11S: 44955,4 87,8 39464,9 28400,7 

ПpoClCJ)'ВDlllUl та РСКОllcrpyIЩЇII ICЇHoтearrpy їм.Т.Г. 
ШсвЧCIIIID ПІД П8ll8Ц уроЧlICnSX подіА по 

вyn.кIIї.cысї. 155 в м.spoIIIpIIIcJIїDcыDї 06тu:ri 3724.0 39 2275.0 1183.S 
ПроeкtyII8IIIUI та рСІСОнcrpyIЩЇII 1I8ТOt.r06W.HOi 

АОроrи ЗlU'lll1Ьноro JCDpllcryD8lUUl 
(ВУ.ll..ГруШСВС:ЬКОro) • t.L SPQ88PII 2765.0 56.] 1208.0 1124.0 

ПpoeкryDllННll, JCDpIU)'llllllU ро60чоro lІРОСІС1)' та 
pCICOllcrpyкцia t.W'Їc:rpDllloIIOЇ ВYmnU pвRoИRoro 
ЗН8ЧCН1U1 ( ву.п.Всш'rдIIIIННII) 3000.0 4,2 287405 2000.0 

ПpoClClY8lllН8, КОРau:YJlllИU ро6очоro npoeцy та 
6yдlвннцno uмiнic:rpIПН8НOI'D 6удннку :І 
6тIroycrpїЄМ npнnemoітериropіі та 1C)'JIIo1YJlllO-
.нС'І1І8ІСО ..... IIDМІШСІССОМ 3 nurдIЩIoКОIO 3811010 на 
448 MЇCЦlo ПО~.ІІ. Гвnpїнв. 18 МoSpoвapJI 11748.0 11748.0 3242,0 
Пpocay88lllUl та 6yдiвннцno IІО8ИХ дm'JIЧIIX та 

них мвRIuIнЧmdв 200.0 200.0 200.0 
ПpoelCl)'lllllU та pCICOHcrpyкцia вy.ll.oc:rpoвcыIDo 

м.SPOIIIPH 1354.1 1354.1 1325.9 

Прое~ та рСІСОнС'І'р)'ІЩЬо М81'ЇСІр8ІІІІноі • . 
II)'JIНЦЇ 31u'1111ьHoмicыDo знаЧClIН8 (вутщі 1CJI'iDcь .. ) 
• м.&роl8pИ 1000.0 1000.0 980.0 . 
Рсаоиcrpyкцia ~ на перстннl6уJПoвару. 
lIe:IanCaOC:rI та ВУ.ll. ГlІ'ІІРїна (ІВ чсрra) 2669.0 88 310.0 310.0 
ПpoelCl1lllUllll та 6удlвинцnо кoмyalllllloНOro рllІІІС)' 

MЇcra по ву.п.Шonом-AneIIxeмa 150.0 150.0 150.0 

ПpoelCl)'lllllU та 6yдiвlmцno павw.Rону 
6IODCТIIOro водопоcraЧllllUl3 apn::Ifaнc:r.кoi 
с:всрдІІО.ИUИ та 6тIroycrpїA nPlшcrJlоі тeplnvpii по 
ву.п.Грушсвс:ьаоro в м.Spoвapl' 707.0 707.0 607.0 



... -.-----fI - -
layn'к'мвpxaa. dPOIIIPII!CJri8QlIDi 06ma:ri 348,3 348.3 348.3 

ПpoelCl1llUlll8 'I1L &,ДЇ8нnцnIo "Ро:ІмfщeНIur I'ОСІ'іОвоІ 

DllJ'XD8XII ваЗО М8UIПИOміClUt по вyn.КиiIscI.1CiD. 292 
мJiPOВIPII 260,0 260,0 260,0 

Дlallllв-npoeкr 'I1L OJДOfiтo ..... HЇ po6cmr C8II'I1ID80Ї 
3ІШІ1 Пamщy урочпcmx пoдiJl по 1І)'п.Кпі8сиіR в ... 
Броварll 1810,0 1810,0 1810,0 

Проеayвaw .. 'nL pelCDHc:rpyкцi8 IІ)'mщі pВnORROI'O 
31raчeнu (ауm1Ш OnїмniRCItXOi) в м.Jipoвapll 
КutвClo1ClOЇ 06nвcri 2210,0 2210,0 2210,0 

ПpDClC1'll1RН8 'nL pelCDиC'I'p)'IЩЇR дощовоі ICIUIDllbauui 
по ВYn.МDII0101Ї8C1oкa 8 м.Jipoввptl КllїВС1окоі 06nвcri 1100,0 1100,0 1100,0 

Прoeкt1l1ННl 'nL pexoncrpytщia 
внyrpiшньcпcвapnuu.nOl'O проі:щу (вymщi 
MвnolClIЇICltXOi) в ... БРОІІІРІІ Кui8Cloкoi 06nacri 1500,0 1500,0 1500,0 

Прoeayвawr. 'nL &,дiвnuцrвo.шла coцuun.нoI'o 
nPІDIIачеш18 по ауЛІщі КрасоВСІоl101'О 5000,0 5000,0 5000,0 
П~ 'I1L рехаиcrpyкцia WlшбудJmкy по 
вyJLГвnpiнв, 15 8 м.&ровари 3 6naroyc:rpoєм 
Іnpnлerлoі іі 1000,0 1000,0 1000,0 
ПpoelCl)'lllllU'nL &,дlВИИЦl1l0 з'Dts3 (виt:щy) на 

тeplrropii ПРОМНCl1080і 3ОШ13118ТО .. обllllollОt ДОРО"І 
M-DІ1С11в-Чернїriв-НОІЇ Jlрнловнчі, км 29+160 .. 
(nfDopytl) 1000,0 1000.0 1000.0 
ПJlOClClYllllIU та &,дiвннJtrвo I'ОСТМ80І 
lI8'I'DCI'OПICI прll &,ДІІНК)' по IІ)'Л.Кlrpпоноса. 7 ... в 
м.&РОIІІРН 150,0 150,0 150,0 
Пpoeцyвa1ll,lІОрl~ робоЧОI'O ароеау 'I1L 

&,дiвllllЦl'8O ..... IСрШІХ Мсре8 дJrrJIЧOl'О міc:raчa 
по nPOJ1llМЇ "Юндердорф IurepиeшJШ". м.Spol8pU 
КlIЇICIo1ClOЇ 06nвcri 250,0 250,0 250,0 . . 
п таpellDl • парку "ПРII03CPННn 140,0 140,0 140.0 
ПJlOClClYlllllU 'I1L pellDІІCIJIYIЩiIo парку Ім. 
т.г .IUeв'lCRIID в М. БjIOВВРU 200,0 200,0 200,0 

Пpoeay8llllll8 'I1L pelCDиc:lJ'YlCЦЇlO СПopDlІН1ІХ 
М8IIДIН'IIUdI по ВУЛ •• (З4-R MiJcpopdOU) 900,0 900,0 900,0 
П і : вуn. ШсвЧCНIID 500,0 500,0 500,0 
Пpoeayllllllllll1ClOрUJYВ11Н118 та реІІОиc:rpyкqiJo 
бl&:eRнy. "Лідер" 430,0 430,0 430,0 
Пpoea)'lllllU.lІОрllfYlllНlllt peIIOHC'I'p)'ICQho 
швrpD8ОІ'О Д8X'J НВЦТМ 380,0 380,0 380,0 



І 'JIUIIIPIIDICТU JipollllpCUDf .. fc:uDr PIUIН 'ТCIIC&:I)'дUr 
"Наше adc:ro" 

ПопоllllCНН8 cnnynIora фon.цy Бровврcs.хаі peдuIIIЇ 
мiCUPВlloннora auioМOIIIICНIUI 
ПОПОВПCНIUI cnnyDIOra фоlЩУ PeДIIICЦir I'I3CnI 

375.0 

1500 

15,0 

375.0 375.0 

150.0 150,0 

15,0 15.0 

I&БРОII8IJQICD nвнop .... " 200,0 200,0 200,0 
150101 ~У~пж:аIDan==II=IИ=R~0=С=8tn~I __________ ~ ______ ~ __ -=20=~='~~~~ __ -=122~~-1 __ ~1~78=1~~~~_5=0=O~~~~~0~~~~ 

Рекоиc:rp)'lCЦЇa фасацу 30Ш І-Ш Cf. ке 9 2036~ 12,5 1781,3 500,0 
YnnanlllUR ЖUТnОDа-IСО.l)'llan~IIОro 
rocnoдapcrвв 11649,0 55,0 11491,0 8451.2 

150101 Bnoro, 8 ТеЧе по 06'anu: 9499,0 55,0 9341,0 6301.2 
Проrp .... DC1CDиermnmіі1КlrmО80raс)ондУ 2889 55 2731,0 2731,0 

Проrpвма по 8CnUШllJlelllnO хаreнерaщiRиоі 
устанОВКlI па IC01'eIu.нi по 8}'n' Кіров .. 96 
Пpoc:кmі ро6on1 по рО3р06ці 1СО.uшea:ноі СІСОІІІ 
oaraнbDЦIЇ 1'0 руху по .lіCl)' &РОВ8РII 

БудbuulЦl1l0 ВОДОnPОВОДУ по вyn.crвpcnpoтцыl1 

(НЦ1О88І1U IIDДOnpo80ДY) 

Расаиcrpyкцiк 'nL 't'eXНіЧlас nepeoc:нaщeнu 

КОТІШІоllоі по IIYn.Кp1l&:08CIo1COra,16 м.БJJCL88р11 

Темо.і MCDr:IICЇ м.Ьвааи .раса" • 
~иі по вyn.Kipoвa 96 м. БРОВВРІІ-

Eкcm:pnIC 06С'1'С8СНН11 'nL DpOCJmIi poCJom 
ШIUIXOnpoвoдla по 8yn'кYQ30B8 

1500 

250 

1500 

403 
1990 

214 

593 

160 

1500,0 

250,0 

1500,0 

403,0 
1990,0 

214,0 

593,0 

160,0 

1500,0 

250,0 

1500,0 

31,2 
55,0 

20,0 

54,0 

160,0 
180409 Bnol'Dt 8 ТеЧ. по 06'acru: 2150 2150 2150 

ПоПОВНCНU c:nnyrнora фонду кп "Бро88pCloІСЇ 
• иіМCDC8i" 150 150,0 150,0 
ПОПОВIICНIUI c:nnyrнora фонду Внр06П11110ra 

• ха 01'0 1000 1000,0 1000,0 

Попо8IICНIUI raфонду·'"- ~-IDIIО8ПІ"'" 1000 1000,0 1000,0 
150101 

150101 
1ріі6іі1н по n".'IUUIJQ 

';ic:ro св" -.; М)О ~ 3О 30 30 
І'АЗОМ g...,J ,.. ~J"" Dt 61~7,7 88.4 54222.2 388363 

B.O.AнroHCНID 

0,0 

0,0 



Міському голові 
Антоненко в.о. 

Начальника фінансового управління 
Зеленської А.М. 

Подання 

в зв'язку з H8ДaнНJIМ субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на ведення та адмінїс1рУВання Державного реєС1рУ виборців 
та на розвиток інфраструктури регіонів, прошу надати згоду на 
внесення питань на розгляд сесії Броварської міської ради 1 О липня 
поточного року: 

1. "Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
28 грудня 2006 року Ни 201-14-05 ''Про бюджет міста на 
2007 рік" та до додатків 1,2,3,4. 

Нач8JIЬНИІС 

фінансового управління ~k...аU4tUJ.",~·М.Зеленська 
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