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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесенЮІ змін до рішення 
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 України "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", 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 рішення міської ради від 28. 12.2006р. 

Н!!201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" (зі змінами, внесеними 
рішенним міської ради від 25.01.2007 Н!!208-16-05; від 22.02.2007 
Н!!232-17-05; від 15.03.2007 Н!! 262-18-05; від 26.04.2007 Н!!292-20-05; 
від 24.05.2007 Н!!320-21-05; від 14.06.2007 Н!! 357-22-054 від 
10.07.2007 Н!! 377-23-05) : 

1.1. В пункті 1 цифру ес 214824,0" замінити на цифру "217524,0 "; 
1.2. В пункті 1.2 цифру" 87235,8" замінити на цифру" 89935,8"; 
1.3. В пункті 2 цифру" 223476,9" замінити на цифру "226176,9 "; 
1.4. В пункті 2.2. цифру "94441,3" замінити на цифру "97141,3". 

2. Додатки 1,2,3,4 до рішеНЮІ Броварської міської ради від 
28. 12.2006р. Н!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" з наступними 
змінами ВИЮІасти в новій редакції (додаються). 
З.фінансовому управлінню Броварської міської p~ проводити 

фінансування видатків, згідно з даним рішеННJIМ. 
4. Це рішення набирає . його прИЙНЯТТя. 

Секретар ради 

м. Бровари 

~ 016'. tЖ,1 
Н!! H~ .. tP/-ar 

І.В.Сапожко 



ПодВВWI: 

начальНИК 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов'язки 
начальника юридичного відцілу -
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roловнии спеЦІалІСТ юридичного ВІДДШУ . 

- начальник управління економіки 

І 

В.О.AJЩi 

~ АВ. БaБНfI! 

Щ~ н.r.C .... 

- голова ~oмiciї з питань соціально
еконоМІЧНого та :КУльтурного розвитку 
бюджету,фінаисів та цін' А.Б,Б" 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. Бровври, ВУЛ. Гвгаріиа,15. Теш. (294) 5-40-94,224-62-72 

~~ _________________________ ~H~~ ____ ~Г D ва)&. _____ ... Вїд 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 26.07.2007 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. 

1 

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

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

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

1.1. Управлінюо праці та соціального захисту населення 

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

поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцим) та батькам померлих (загиблих) осіб, пі 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нациських переслідувань та реабілітованим 
громадинам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами 
на житлово-комунальні послуги" зменшити видатки на суму 1500,0 
тис.грн., збільшивши при цьому видатки .по КФК 090405 "Додаткові 
виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг"; 
1.1.2. по КФК 090302 "Допомога У зв'язку з вагітністю і пологами" 

зменшити видатки на суму 139,1 тис.грн.; 
1.1.3. по КФК 090303 "Допомога на догляд за дитиною віком до 3 

років" зменшити видатки на суму 242,6; 
1.1.4. по КФК 090306 "Допомога на дітей одиноким матерям" 

зменшити видатки на суму 345,6 тис.грн.; 
1.1.5. ПО КФК 090307 "Тимчасова державна допомога дітям" 

зменшити видатки на суму 21,5 тис.грн.; 
1.1.6. по КФК 090401 "Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім'ям" зменшити видатки на суму 508,0 тис.грн.; 
1.1.7 по КФК 091300 "Державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам" зменшити видатки на суму 525,6 тис.грн.; 
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1.1.8. по КФК 090304 "Одноразова допомога при 
народже~. дитини" збільшити видатки на суму 1782,4 тис.грн. 

1.2. ВІДДІЛУ у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради по КФК 
091106 "Інші видатки" зменшити видатки на суму 15,0 тис.грн. 

I.З. Фінансовому управлінюо Броварської міської ради збілыпии 
видатки на суму 24,5 тис.грн.: 

I.З.l. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" зменшити 
поточні видатки на суму 3,5 тис.грн., збільшивши при цьому капітальні 
видатки.; 

I.З.2. по КФК 250344 "Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконНJI програм соціально-економічонго та культурного 
розвитку регіонів" збільшити видатки на суму 24,5 тис.грн., з них: на 
програму проведеННJI комплексних ветеринарно-санітарних, лікувально
профілактичних, протиепізоотичних заходів боротьби з "птаmиним" 
грипом на 2007 рік в сумі 9,5 тис.грн. та на програму підготовки та 
виховання захисників Батьківщини, військово-фахової орієнтації молоді та 
проведеННJI призову на строкову військову службу в м.Бровари на 2007 рік 
в сумі 15,0 тис.грн. 

1.4. Виконкому Броварської міської ради: 
1.4.1 по КФК 250102 "Резервний фонд" зменшити видатки на суму 

19,5 тис.грн.; 
1.4.2. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування" збільшити 

видатки на суму 10,0 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на суму 2700,0 тис.грн., 

зних: 

1.1. по КФК 50110000 "Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконанвчої влади" на суму 2700,0 тис.грн.; 

ВИДАТКИ 

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

1.1. Управлінню житлово-комунального господарства по КФК 150101 
"Капітальні вкладеНIIJI" здійснити перерозподіл: 

_ зменшити видатки по будівництву водопроводу по 
вул.Старотроїцька (кільцювання водопроводу) на суму 100,0 
тис.грн.; . 

_ збільшити видатки по програмі реконструкції житлового фонду 
на суму 100,0 тис.грн. 

1.2.Управлінmo освіти Бров.арської міської ради по ~Ф~ 240900 ''Цільові 
фонди утворені органами МІсцевого самоврядуваННJI 1 МІсцевими органами 

викон~чої влади" внести зміни до назви наступних об'єктів, виклавши іх 
в новій редакції, а саме: 
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- ''придбaннJI автоматичної витяжки 
для ДНЗ "Зірочка"" на "ремонт харчоблоку, автоматичної 
витяжки та електрообладнання в ДНЗ "Зірочка""; 

- "встановлення приладів обліку тепла ДJIJl шкіл та садочків на 
суму 42,0 ТИС,грн." на "встановлення приладів обліку тепла із 
заміною вхідної арматури в ДНЗ "Колосок" та "Теремки" в 
сумі 22,5 тис.грн. та встановлення приладів обліку тепла з 
установкою регулятора температури прямої дії в 30Ш N!!2 в 
сумі 19,5 ТИС,грн." 

2. Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 2700,0 
тис.грн .. , з них: 

2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 240900 "Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" на суму 2700,0 
тис.грН., з них: 

- на програму розвитку та запровадження енергозберігаючих 
технологій підприємства теплових мереж "Броваритепломережа" в сумі 
1200,0 тис.грн.; 

-на програму розвитку та запровадження енергозберігаючих 

технологій підприємства кп "Служба замовника" в сумі 1500,0 тис.грн. 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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Додаток 1 
до ріmеНИJI міської ради 

Biд~,UI.OT Nи1f!;-#-QГ 

ДОХОДІІ 610ДЖету I\I.БроваРllllа 2007 рік 
тис.грн. 

НаіімеllУваПНR доходів 3агалЬІIDЙ спеціалы�llйй фОllД Pll301\1 
зriдпо із 610джеТІІОІО фоrlД PII301\1 ут.ч. 

КJlасифікаціЄIО бlОДЖет 

P03Blrrкy 

2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4) 
Податкові uадходжеllllR 78865,5 

.. 
1926,8 80792,3 

ПодаТКlI на доходи, подаТКllllа ПРl16уток, 

податкп па збілЬШСllНR PllllKOBoi вартості 62753,5 62753,5 
Податок з доходів фізичних осіб 62553,5 62553,5 
Податок па прибуток ПЇДПРІІЄМСТВ 200 200 
Податок ва прибyroк підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

впасності 200 200 
ПодаТКІІ на впасність 1900 1900 
Податок з власників транспортних засобів та 

інших самохідних машин і механізмів О 1900 1900 
360РП за спеціanьне викопаННR природних 

ресурсів 4867,6 4867~6 

Пnата за землю 4867,6 4867,6 

Внутрішні податкп ІІа товарп та пое.луГII 3894,1 26,8 3920,9 
Податок на промисел 9 9 

Пnата за державну реєстрацію суб "єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 

громадин, асоціацій, іиmиx добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

статутів територіальних громад 85 85 
Плата за державну реєстрацію, крім плати за 
державну реєстрацію суб"єктів 

!!!дприємницької діяльності 0,1 0,1 
IInата за торговий патент на деш види 
!!!дприємницької діяльності 3800 26,8 3826,8 
Інші подаТКІІ 7350,3 7350,3 
~сцевіподаткиізбори 1350 1350 

Фіксований сільськогосподарський податок 0,3 0,3 
єдиний податок ДJUl суб"єктів малого 

6000 підприємництва 6000 
НеПОДDткві надходжеOlIR 2294,5 3323,7 О 5618,2 

НадходженНJI коштів від Biдmкoдyв8ННJI 
втрат сільськогосподарського 

і Лісогосподарського виробництва О О 



І ~ від розміщеввх в установах 
банків тимчасово вільних БІоджетвих коштів 

'110400 1034,S 1034,S 

AдalillicтpaTllBlli зБОР11 та платежі, ДОХОДІІ 

.120000 від IlекомерціііllОГО та побіЧІІОГО продажу 300 300 
220900 Державне мито 300 300 -
210811 Адаlіоістративиі штрафll та іllші саllКЦії 320 320 
240000 Illші Ilеподаткові ИDДXоджеllИD О 3 3 -

"Грошові стягнеННJI за ШХОДУ, заподіJlНУ 
порушеННJIМ законодавства про охорону 

НВВКОJIИIПНЬого природного середовища 

240621 внаслідок господарської та іншої дiJIльності"; 3 3 
Відсотки за користуваннв позиками, JIXЇ 

241106 надавалися з місцевих бюджетів 

~4060З Інші надходеЖННJI 640 
І 

150000 Власоі иадходження бюджетПllХ ycтallOB 3320,7 3320,7 

Плата за послуги, що надаюТЬСJl бюджетними 

!S0100 установами 3320,7 
Кошти, що отримуються бюджетними 

установами на викон8ННJI окремих доручень та 

:50202 інвестиційних проектів 
,00000 Доходи від операцііі з капіталом О 35299,7 35299,7 35299,7 

НадходжеННJI від відчужеННJI майна, пе 

належить Автономній Республіці Крим та 
майна, що знаходиться у комунальній 

10300 власності 11877,7 11877,7 11877,7 

Вадходження від продажу землі і 
30000 неаlатерівльних аКПlвів 23422 23422 23422 

НадходжеННJI від продажу земельних дїЛJIНОК 
несільськогосподарського призначеННJI до 

розмежуванни земель державної та 
!QI00 комунальної власності 23422 23422 23422 
0000 Цільові фонди - 44290,8 44290,8 

~0800 
Збір за забруднеННJI навколишнього 

природного середовища 31 31 

Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 

1100 
місцевого caмoBpJIдyВ8ВНJI та місцевими 

44259,8 органами виконавчої влади 44259,8 -- Разом доходів (без транСфертіВ) 81160 84841 35299,7 166001 

1000 
ОфісіііІІі траисферm (рОЗШllфРОВУIОТЬСD за 

46428,2 5094,8 ВИДаМl1 траисфертів та бlОДЖетів) 4555,8 51523 
-.;;, 

]000 Від органів державного управліННJI О О 
-;.,; 

~oo Кошти, щО H8ДXOДJ1ТЬ з іlПDИX бюджетів 
~ Дотації 2542,2 2542,2 



410201 дотації вирівНlОВ8IIНJI, що одержуються з 
, державного БJОДХС:ету 

О О 
4іО206 "Додаткова додація з державного бюджету 

БІОДЖету Автономної Республіки Крим та 
обласним бюджетам на змеmпеННJI Фактичних 
диспропорцій між місцевими бюджетами 
через нерівномірність мережі бюдхс:етних 
установ" 

О О 

410209 Інші дотації О О 

410210 Додаткова дотація з державного бюджету на 
забезпечеННJI видатків на оплату праці 

працівників БІОДХС:етних установ у зв "язку із 
підвищенням розміру мінімальної заробітної 
мати, запрОВ8Д>кеННJIМ 11 етапу Єдиної 
тарифної сітки, підвищеННJIМ розмірів 

посадових окладів та додаткової оплати за 
окремі види педагогічної діяльності у 

співідношенні до тарифної сітки, на виплату 

• стипендій і допомоги учням та студентам 

навчальних закладів 

2542,2 2542,2 
110213 

Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевим бюД>кетам ДJIJI поетапного 

запроваджеННJI умов оплати праці працівників 
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної 
сітки та забезпечеНВJI видатків на оплату праці О О 

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

Субвенція на УТРИМВННJI об'єктів спільного 
КОРИСТУВВННJI та чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного 
10303 користування 50 50 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на вшшату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
диТИнства, дітям-інвалідам та тимчасової 

0306 державної допомоги дітям"; 13691,6 13691,6 - . 

"Субвенція з державного бюдхс:ету місцевим 
бюджетам на будівництво і придбання житла 
військовослужбовЦJIМ та особам рядового і 
начальницького складу, звільнених в запас або 
відставку за станом здоров 'я, віком, ВИСЛУГОІО 

років та У зв 'язку із скорочеННJIМ штатів, які 
перебувають на квартирноМУ обліку за місцем 
ПРОЖИВВННJI, членам сімей з числа цих осіб, 
JUd загинуJШ під час виконання ними 
СЛУЖбових обов 'язників, а також учасникам 
бойових дій в Афганістані та воєнних . 

~7 КОНфліктів" О О 



"СубвеlЩЇЯ з державного бюджcty місцевим 
БІОДЖетам на надання пільг та житлових 
субсидій населеншо на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 

водопостачанНJI і BOдoBiДBeдeHНJI, квартирної 
плати, вивезеНJUI побyroвого смі1ТJI та рідких 

410308 нечистоТ"; 21574 21574 -
"Субвенція з державного бюджcty місцевим 
БІОд>Кетам на надання пільг з послуг зв'JlЗКУ та 
інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержанНJI ліків, 

зубопротезуванНJI, оплату електроенергії, 

природного і скрапленого газу на побyrові 
потреби, твердого та рідкого пічного 

побyrового палива, послуг тепло-, 

водопостачaНJUI і BoдoBїдвeдeHНJI, квартирної 

плати, вивезеНJUI побyrового смітrJl та рідких 

t нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 

·10309 окремих категорій громадян"; 1806,6 1806,6 
"СубвеlЩЇJl з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надaиНJI пільг та житлових 

субсидій населению на придбанНJI твердого та 

рідкого пічного побутового палива і 

10310 скрапленого газу"; 2,1 2,1 
Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на BeдeНJUI та адміністрування 

10319 Державного реєстру виборців 92,3 92,3 
Субвевцїя з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виконaнНJI інвестиційних 
проектів, СПРJlМОВаних на соціально-
економічний розвиток регіонів, заходів з 
попереД>Іс:еlПlJI аварій і запобіганНJI 
техногенним катастрофам у житлово-

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

0322 теплових мере)!с: і котелень 1055,8 1055,8 
0323 

СубвенцiJI з державного БІОДЖету місцевим 
бюджетам на здійснеННJI виплат, визначених 

Законом України "Про реструктуризацію 
заборгованості з виплат, передбачених 
ста1Тею 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагоriчним та іншим 

- категоріям працівншс:ів навчальних закладів" 713,3 713,3 
0338 

Субвевцїя з дер>кввного бюджету місцевим 
бюД>КСТВМ на соціально-економіЧНИЙ розвиток 

- та на розвиток інфраструктури реІіонів 3500 3500 



410349 
СубвенціJl з державного бlоджету місцевим 
БІОДЖет8М на заходи з енеРГОЗбереженИJI, у 

тому числі оснащеНИJI інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків 

засобами обліку споживаннJl води і теплової 
енергії, ремонт і реКОНС1рукцію теплових 
мереж та котелень, будівництво газопроводів і 
газифікацію населених пунктів 

r.0373 СубвенцiJI з державного бюджету обласному 
БІоджету Київської області на проведенИJI 

експерименту за принципом "Гроші ходять за 

ДИТИНОЮ" 

·10363 СубвенцїJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансуванНJI у 2006 році 
Програм-перемохщів ВсеУІсраінського 

конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого caмoBpвдyв8ННJI 2005 року 
10370 СубвенцiJI з державного бюД>ІСету місцевим 

бюджетам на проведенНJI виборів депyraтів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів" 

10358 СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бlОДЖетам на у1рИМaннJI дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклувaRИJl, в 

ДИТJIЧИX будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях 

30000 3 іншої частини бюджету 

Кошти, одержані із загального фонду бюджету 
10100 до бюджету розвитку (спеціального фо~; 

810,5 

490 

о 

99,8 

Всього доходів /І * .... 'O/~ ....... cп.'1e~ ,2 

5З9 

810,5 

490 

о 

99,8 
4555,8 4555,8 4555,8 

4555,8 4555,8 4555,8 
89935,800 39855,5 217524,000 
89935,800 39855,5 217524,000 

I.В.Сanожко 
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ПермllС a6'ani ......... ncп .. а .кl6)'Д)"ІІо npo8OДlmlaa 
Ja PIIQIIOIC кошті8 6. ' РОЗ8aan у у 2007 роцІ 

КФК HlWlll1'OJI08noro ро3пoprднmca 
коштів ВСІоОro 

ут.ч.па 

06'єкr Biдcoroк 8ИДІІ1'ІЇ8 ІІа 
BCIooro поrawеllllJl 

ЗIІІ'ІШr.нuR 06C1r зucpшeuоcтl 
8 ... a11Cl8 за60рroаа-

З88ер1DellНll 
на ності,що 

фіНlНcyIВНJUI &,дівll1Щl1lа &,дiвницrвa ПОТО"Н •• П yrвopИJIIICII 
ва ПD'I8I'Dtc 06'ааапа рІк на ПО'llrl'OК 
61Од*ТНОro r.ШЙ6yrвi 

роху 
роху ~КИ 

ТИСоI'DН. % ТI,~rpH. mc.J'PH. ти~rpн. 

1 2 3 4 5 6 7 

150101 BIмin IС8Пiтan .... оro 6удl8Н"QТllа IiР08арClolCOi 28400,7 0,0 
міс .. коТ рад .. 
BCloOro, 8 т .... по 06'CICI'IIS: 44955,4 87,8 39464,9 28400,7 

Пpoeк1Y88ИНR та реконc:rpy1ЩЇII кiнoтanpy ім.Т.Г. 
Шевченко під ПU8Q)'JJO'IИc:rиx подіВ по 

Iвуп.I<Jd'вcuШ. 155 в м.іровари КиіІІcr.коі 06nacтl 3724,0 39 2275,0 1183,' 
ПроetayllllП1Ul та рекоиC1p)'lЩiR aвтo",o6inы�oii 
дораl'И 38ПUIIoНоro 1COpI'~ 

(1IYn..f КО1"О) в мо Вроварll 2765,0 56.] 1208,0 1124,0 

ПpoelC1YlllІІІН8, ICOpIll')'Jl8llll8 ро6очоro npoeкry та 
pexoнcтpyxцfa МlD'icrpвm.вoi в)'ІІВЦі раВонв01"О 
3ШL .. em .. (~033'ЄДJIIН"') 3000,0 4.2 2874,5 2000,0 

ПpoeayllllНll8.lСОрИ1")'1ІlНI1R ро6очоro npoeкry та 
&,дівНИф'80 IUUoIiиictpSrИ8НО1'О будинку 3 
6narO)'cтpiEм прunernоі Тl:pllТOpii та кyпr.'l)'JШD-
виCl'lllI08ІІМ ICDr.rпnexcoм з rJIIДВЦUOIO З8ll01O на 

448 місць по 11)'& Г~iнa. 18 м.іРО88РИ 11748,0 11148.0 3242,0 
ПРОelrl)'8lН11R та &,дівllИЦ1'110 нова ДИ'I'JI'IИX та 
cпopnDIШIX МaJIД8НIDnCI8 200,0 200,0 200,0 
ПpoeкrylllllllR та рековc:rpy1щїlllІ)'&ocrpoвсыcD"о 

М.ВРО1І8Ри 1354,1 1354,1 1325,9 

Пpoeк1Y88ИНR та peкollC'JP,)'tcЦЇJo MвricJpanr.Boi 
вymщі 311'1U11tBOМЇcr.1CD1'O звачeнRI (вymrцi Квiвcr.кa) 
в м.SPDlІІІРи 1000.0 1000,0 980,0 
Рекоиcтpyxцfa MIItдaII)' ва nepcmrвi бут.вару. 
HI:3IIIIOIНac:ri та вуп. Гarвpina (D1 черra) 2669.0 88 310.0 310,0 
Проeк!)'88IIU та &,дівШЩ'J'JlO кoм)'JfIJJыJro рИlПC)' 
ма по вуn'шOJIо.,-AneJbceмa 150,0 150,0 150,0 

Пpoeкryllllllll8 та 6уДЇВНІЩ'J'JlO naвinьАоlІ)' 

бlOJИml01'О ВОДОПОСІ'ВЧІІІІ" 3 Dpтc:lWIcr.кoi 
c:aepдII0111Н1I та бпaroyc:rpiJt прnnc:rлоі Тl:plП'Oріі ПО 

IІ)'л.Грушевcr.ко1'О в .'.ВРОВВРІ' 701,0 707,0 607,0 



/пJJOC!!.lY8lUU" '111 6yдla.ulll'l1lo alnur&aufr по 
348.з 3483 -8УЛХМlQJJn:ll8 ar.ВP080If КJrJ'8CWIDr 05пac:rf 348.3 

ПPOCКnIlU18 та 6у_ННЦ1'ІІО "РозuіщеННІІI'Oc:rмJвоі 

D8pХО8JCП ва 30 u8ШJDIОUЇCЦlt ПО вyn.Кпrac.кіR, 292 
U.sPOIIIPI. 260,0 260,0 260,0 

ДU3aJIв-npoc:и' та D3д06тoвIJIыІї ро6отп c:вmmвoi 
38JDI ПIUIIЦ)' урочвcnlХ подіі по вyn.ICJ.ївс:ькіЯ в ••• 
Jiровари 1810,0 1810,0 1810,0 

ПpoelCl)'ВlIIUUI ,.. рскопcтpyкцfJlвупиці paIIORIIOI'O 
зпа'leJIВII (II)'JDIЦЇ ОniмпiRс:ькоі) в мJiровари 
Кнiвc:r.lDi 06nвсті 2210,0 2210,0 2210,0 

Пpoeкrв8lUlll ,.. рскоиcrpyxцla дощовоі IСІІlапЬаціі 
по вуn,Мвпохиівсьа в мJiDOвauи Киівськоі обпвсті 1100,0 1100,0 1100,0 

ПpoacrвашUl,.. рскопc:rpytЩiк 

виyrpiшm.oквapтam.иol'O проі:щу (вуmщі 
Manoxniвcькoi) D .. .JiPOBвpJl КJriвc:r.кoi 06nвсті 1500,0 1500,0 1500,0 

ПpDClП)'lllllUUl ,.. будівИIЩI'8D 8IIТJI& СОЦiam.ИОI'O 
IпризuaЧCID18 по Dymщi KpвcollCloКOl'O 5000,0 5000,0 5000,0 
ПpDCJaYIIIIIIUI'" рскоиc:rpyщta aauiибудппху по 
вуn.Гвrapіив, 15 в мJiровари 3 6nlll'O)'CТPОЄМ 
IlІРІШСІ'nоі її 1000,0 1000,0 1000,0 
Пpoc:ayвauпa '1'1. будiвnицтвo з'і3.цу (впі:щу) па 

тqmтopiI проаmCnОDоі зовu 3 автоМОDШLпоі дopom 

M-Dl Кнв-ЧсрнiN-Нові Jlрипо8И'li, км 29+160м 
( . ~ 1000,0 1000,0 1000,0 
Проea)'IIIIIIIR '1'1. будівпиАтво I'Oc:rмJBOЇ 
lВ'1'DmJ8IIICИ при будппху по вyn.lCJlpпоиосв, 7-.. в 
...Бровари 150,0 150,0 150,0 
Пpoea)'lllllllR. кориryвaииa робо'lОI'O npoепу '1'1. 

будівИllЦВO iDceисрвих МеРС:ІК ДlI'I'JI1IOI'O містечка 
по nporplWi МКівдсрдорф ІвтсрвClllllll" • мJiровари 
Квiвc:r.кoi 06nвсті 250,0 250,0 250,0 

П~'" рекоиcтpyxцla парку ''Приmсрииll 140,0 140,0 140,0 
ПpDClП)'lllllUUl'" рекоиcnpyкцiJo парку ы. 
т r.ПІевчauco •• 1. Jiровари 200,0 200,0 200,0 

Пpocxry8lllllUl ,.. рекоиcrpyкqbo C:nОJШIВUИX 
.rвllдaнчJuciв по вyn'корonеико (34-JI uiкpоpaJlои) 900,0 900,0 900,0 
П IUI ірскои • вул. Шевченко 500,0 500,0 500,0 
ПpoeкryвllНJUl, корИl')'ВВlПUr ,.. рскопcrpyкцїю 

6aCeJIНY "Лідер" 430,0 430,0 430,0 
ПроеаувllНJUl, 1Op1U)'IIIIНIUI. рекоllcтpyкцlш 
ШI'IpDВОI'O даху НВЦТМ 380,0 380,0 380,0 



1~If:аіёіп .. spa_pr:a.їior мlr:..їcar pajp. "ТClllССІУ .... І 
"В_місто" -
ПОDOВnI:НD C'J'8IYI'IIOI'O фОIЩ)' кп "ІіроварCloке 
6Joро тсхнічвоr • 113шdI" 

Поповнl:НD С'І'ІП)"І1ІОI'O фон.цу БроварCloкоr редакціі 
мicr.xpallOHHOI'O pUЇO.IOВIICJIIUI 

ПопоВНCJIIUI C'I'IDYI1101'O фон.цу PCДIIXQii 1'В3С:ТН 

3150 315.0 375:0 

150.0 150.0 150.0 

1'.0 15.0 1'.0 

"Ііроварсьа naнopмaa" 200,0 200,0 200,0 

l'OI01~Y~n!~a!вn~m~UR~oc;.!hu!g~~~~~[:::::~t==l2~~~6~~c::t::jl~2~~::~jl~7!81~~t=jt~50!0~.o~~~0,:0::~ t!'ClCDH •. ф~ЗОШІ-mcr.N!9 2036,3 12,5 1781,3 '00,0 
УпрanїНПR ...... nO.O-IСО~an .. Ноra 
raCnOДllP&:l1l8 

150101 Bc .. ora,. Т .... по 06'Dmlx: 
Проrpвма рсконc:тpyrau121ИТJ10ВОI'O фон.цу 

ПроrpВМ8 по BcraнoВIICВНlO коrcнcpauiЯноі 
yc:ran~BICIII.a кoтcm.пі по ~ Кіров .. 96 

Пpocmd po6om по pmpoбці ко.mnексноі cxeмq 
opnнbвцii AQPCDCНIoOI'O руху по •• іС1)' БроварІ' 
Будiвннцrao ВОАОnPOВОЦУ по вyn.CrвpoтpoYцt.кa 
(КЇJD,ЦIOIIIIIUUI ВОДОnPOВОАУ) 

PPКUHcтpyкцiII та технічне персоСІІВЩСІІ.ІА 
ICOТC/UoHoi по BynJ(pa&:OIICIoКOl'O,16 м.Бровврн 

Тcnnові мсрсхі м.Бровврн . рехон • 

I<oтc:Iu.нi по вyn.Кipoвa 96 ... Броварl'
,pc�COH"'I".1-':" 
РековC'1'J'Y1ЩЇ8 ЦІП (цeнтp8JlllJUdl тcnnовИn nyuкr), 
... Бровври 

ЕIССШіріН" оБСіea&iliIUI та npoспні роботи 
IDJIIIXOnpoводів по вyn.кyry:юва 

180409 Da.ora,. Т .... по 06'acтu: 
Поповненна cmayrнOI'O фон.цу m "SpoBВPCЬкi 
iшa:uepні МеРС:ІКЇ" 
Поповненна cmayrнOI'O фон.цу Вир06НИЧОI'O 

• КО~IІШІоНОI'O I'ОC&lОдарства 

11649,0 
9499,0 

2889 

1500 

250 

1'00 

403 
1990 

214 

593 

160 
2150 

150 

1000 

55.0 
55.0 

5' 

11491,0 
9341,0 
2731,0 

1500.0 

250.0 

1500,0 

403,0 
1990,0 

214,0 

593.0 

160.0 
2150 

150.0 

1000.0 

8451,2 
6301,2 

2831.0 

1500.0 

250.0 

1400,0 

31,2 
55,0 

20.0 

54,0 

160.0 
2150 

150.0 

1000,0 

ПопоВНCJIIUI C'!I!!)'11101'O ФОНАУ "eny.бa 3IМO_HHtnI" Оо. 1000.0 1000.0 

BiмIn Mlcro6yдy.an.1В та аРХ"_'.1If!" t:r~..." І І'" "Р ~~ , О 30 30 

1'0101 30 30 
РАЗОМ \ А \ ~. 51:/..., .. 88,4 54222,2 38836,9 

I.B.Cannnco 

0,0 

О 

0,0 



Секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, па відбудеться 26.07.2007 року, проекти рішень, 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 додатківl,2 
3,4.; 

'- Про відмову у наданні пільги по сплаті податку з доходів 
фізичних осіб КП" Броваритеплоенергомережа" . 

_ Начальник 
фінансового упра.влівня А.М.Зеленська 
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'-::'"о::11" ~ .. w. ~·i і ,'''. ~ -" J::I L,t'&1t:'···· "іО:! . 
"- ~ ---- ... ---. __ . 


	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061

