
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішеННJI І 
Броварської міської ради від 28.12.2006 рокуН!! 201-14-05 

"Про бюджет міста на 2007 рік "та додатків 1,2,3,4. 

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

вирішила: 
1. Внести наступні зміни до рішеННJI міської ради від 28.12.2006 року 

Н!!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 Н!!232-
17-05; від 15.03.2007 Н!! 262-18-05; від 26.04.2007 Н!!292-20-05; від 
24.05.2007 Не320-21-05; від 14.06.2007 Не 357-22-054 від 10.07.2007 Не 
377-23-05; від 26.07.2007 Не 384-24-05,від 14.08.2007 Не410-25-05 ) : 

1.1. В пункті 1 цифру "227529,0" замінити на цифру "228179,0"; 
1.2. В пункті 1.2 цифру ''94810,8'' замінити на цифру "95460,8"; 
1.3. В пункті 2 цифру "236181,9" замінити на цифру "236831,9"; 
1.4. В пункті 2.2. цифру "102016,3" замінити на ци~ру "102666,3". 
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фіНансового управлІННЯ 
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- заступник міського голови B.O.Aндptt 

. . _~7 
- начальник юридичного ВІДДІЛУ --------....ІІC:J....,..~$t.~ І.Г.Лавер 

- начальник управління економіки ---~-~~tt~/-- Н.І.СачеВlO 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВськоl ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, ~I. Бровари, вул. rarвpiHa,IS. Тел. (294) S-40-94, 224-62-72 

~-----_________________________ ~H! _________ ~Г 
О вa~ ______ .Biд 

. ПРОПОЗИЦІї 
до РlшеННR Броварської міської раДl1 від 23.08.2007 року 

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

1 

Н!.20 1-~ 4-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4. 
ВІДПОВІДНО до Законів Украіни" Про Державний бюджет України на 

2007 рік", " Про місцеве самоврядування в Україні" частини 5 статті 23 
. 8 " стаТТІ 7 Бюджетного кодексу Украіни, розгmmyвши пропозиції 

бюджетних уставов, виконком Броварської міської ради 
пропонує: 

ЗАГАЛЬВИЙФОНД 
ВИДАТКИ 

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

1.1 зменшити видатки по КФК 250102" Резервний фонд" на суму 83,0 
тис. грн 

1.2 збільшити видатки виконкому Броварської міської ради ПО КФК 
О 1 О 116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 70,0 тис.грн. 

1.3 збільшити видатки управлінню праці та соціального захисту 
населеИIDI ПО КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист 
васелеИIDI" на суму 13,0 тис. грн. 

СПЕЦIAJIЬННЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

I.Збільшити ДОХОДНУ частину бюджету міста на суму 650,0 тис. грн з 
них: 

1.1 ПО КФК 50110000 " Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної РесПубліки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади" ва суму 650,0 тис. грн. 

ВИДАТКИ 

1. В межах загальвого обсягу видаткової час:иви спеціального фонду 
бюджету міста на 2007 рік здійс~и перерозподш:... .. 

1.1 Відділу капітального БУДІвництва БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради: 
1.1.1 по КФК 150101 "Капітальні ВКJlад~НИR": . 

_ змеНШИТИ видатки по напрЯМКУ 'ІІроектування та БУДІВНИЦТВО 
житла COцi8JIbHOrO призначеНИJI по вул Красовського на суму 

2510,Отис. грн.; 

1.1.2 
по КФК 240900 ,Дільові фонди утворені органами ~cцeBOГ?, 

.. ПUCl' і місцевими органами виконавчо! влади 
самовряДУВDП~ 



~ 

зменшити видаorvУ6 
••• '&.АА по напрямку "QсушеНИJI 

Т~РИТОРІІ та водовідведеНИJI дощових та талих вод з території 
ПІДТоплених ЖИТлових .. . . 

из ... р~иоН1В та земель СІЛЬськогосподарського 
пр наченWI ЗВХ1ДНОІ та швденно західної частини м. Бровари" на 
суму 1000,0 тис.грн.; 

1.1.3 по КФК ~5010: " Капітальні видатки" по напрямку " 
Реконстр~цUl маидану на перетині бульвару Незалежності по 
вул. ГагаРІна( друга черга) зменшити видатки на суму 137,0 тис. 
грн: та встановити видатки на "Проектування, реконструкцію та 
БУДІВНИЦТВО спортивних майданчиків" в сумі 137,0 тис. грн. 

1.2 Виконкому Броварської міської ради: 
1.2.1 по КФК 240900,Дільові фонди утворені органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" зменшити 
видатки на виконання " Програми по покращешпо та забезпеченню 
медичним обслуговуввнНJIМ мешканців м. Бровари на 2007-2009 роки" на 
суму 1300,Отис. грн. 

1.2.2 по КФК 180409 "Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування У статутні фонди суб"єктів 
підприємницької діяльності" збільшити призначеННJI на суму 1000,0 тис. 
грн. ДJDI поповнеННJI cTaтyrHoгo фонду кп телестудія" Наше місто" 

1.3. Управлінню житлово-комунального господарства: 
1.3.1 збільшити видатки по КФК 180409 "Внески органів місцевого 

самоврядування У статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності" на 
суму 1510,0 тис.грн., З них: 

- на поповнеННJI статутного фонду КП"Служба замовника" в сумі 
1200,0 ТИС. грн.; 

-на поповнеВНJI статутного фонду кп " Флора" в сумі 310,0 тис. грн. 
1.3.2 по КФК 240900"Цїльові фонди утворені органами місцевого 

самоврядувaвIDI і місцевими органами виконавчоі влади" збільшити 
видатки на суму 2931,0 тис. грн. та направити: 
1.3.2.1 ва програму капітальНОГО,поточвого та JlМКOBOГO ремонту 
дорожнього покрИТfЯ ВУЛИЦЬ міста на 2007-2011 роки в сумі 394,0 тис. 
грн; 

1.3.2.2 благоустрій міста в сумі 407 тис. грн.; . 
1.3.2.2 ва програму фінансової підтримки ЖБК та QСББ в СУМ1100,0 тис. 
грн· 

1.3.2.3 на капітальний ремонт ліфтів в Сумі 200,0 тис. ~H.; 
1.3.2.4 на капітальний ремонт житлового фонду в ~YMI 830,0 тис. грн.; 
1.3.2.5 на програму "ПоДвір"я" на 2007-2011 роки -1000,0 тис. грн. 

1.4.Відділу культури: 4 900" Ц. . Ф . 
141 б· ~ видатки по КФК 2 О ,,!ЛЬОВІ онди утвореИl •• з 1ЛЬШиrи • • •• 
орrauами місцевого самоврядування бl М1cцe~~. органами ~иконавчо~ 

" 19 О тис грн ДJIJI ПРИД ання СТІЛЬЦІВ ДJIJI ДИТЯЧ01 МУЗИЧНОІ 
влади ва суму, . . 
школи. . Б ... .. 
1.5 Управлінию комунальної влаСНОСТІ роваРСЬКОI МІСЬК01 ради 



1.5.1 зменІІПІТИ видатки по 240900 ""Цільові фонди утворені органами 
місцевого самоврядуванИJI і місцевими органами виконавчої влади" на 
суму БОО,О тис. rpH. 
l.б Управлінню освіти Броварської міської ради: 
l.б.l по КФК 240900"Цільові фонди утворені органами місцевого 
самоврядуванlUl і місцевими органами виконавчої влади" збільшити 
видатки на капітальні . поточні ремонти та облапrryваНИJI закладів освіти 
на суму БОО,О тис. rpH. 

Секретар ради І.В.Сапожко 



Додаток 1 
до рішеВНJIміської Paдll 
від. 2.3. 01. O~ N! 41&-'?Є- 05" 

ДОХОДІІ 610ДЖету аl.БроваРII ІІа 2007 рік 
, 

Т •• С·ГРН. 
!КОД НаііаlСllуваllllП доходів 

Заraл"IIUЙ спеціалы�llйй фО11Д PmoJ\I згідllО із 610ДЖСТІІОІО 
фО11Д PmoJ\I 

клаСllфікаціЄIО 
УТ.' •• 

610ДЖСТ 

РОЗОlrтrcy 

І 2 3 4 5 6 (гр.3+гр.4) 
100000 ПОДlІткові IlаДХОДЖСllllR 80905,5 2326,8 83232,3 

ПодаТК11 1111 ДОХОДІІ, ПОДаТКl1 ІІа npI16YТOK, 

\10000 подаТIСl1 ІІа з6іЛЬШСІІІІП PIIIIKOBOЇ вартості 64793,5 64793,5 
110100 Податок з доходів фізичних осіб 64593,5 64593,5 

tJ10Z00 Податок ІІа ПРllбуток підПРШ:I\'С:ТВ 200 200 
І Податок на прибyroк підприємств і 
І організацій, що належать до комунальної І 

1110202 власності 200 200 
1120000 Податки па влаСllіеть 2300 2300 

\120200 
Податок з власників транспортних засобів та 

інших caмOXЇДНIa машин і механізмів О 2300 2300 
Збори за спеціалы�сc Вllкопаlll'П ПРПРОДІШХ 

130000 ресурсів 4867,6 4867,6 
130500 I1nата за земто 4867,6 4867,6 

140000 ВllутріШllі подаТКl1 ІІа товаРl1 та ПОСЛУГІІ 3894,1 26,8 3920,9 
~40601 Податок на промисел 9 9 

I1nата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької дiJшьності, об'єднань . 
громадин, асоціацій, інших добровільних 

~603 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

85 85 статутів територіальних громад 
140609 I1nата за державну реєстрацію, крім плати за 

державну реєстрацЬо суб"єктів 
0,1 0,.1 

t-- П~иємницькоїдUшьності 

~o 
Плата за торговий патент на деякі види 

3800 26,8 3826,8 
підприємницької дїJШьності 

~ Illші подаТКl1 7350,3 7350,3 

~ Місцеві податки і збори 1350 1350 

~ ФіксованllЙ сільськогосподарський податок 0,3 . 0,3 

~ 
Єдиний податок ДЛJI суб"єктів малого 

6000 6ООО 
підприємництва 

2314,S 5723,7 О 8038,2 ~ ВсподатквіПDДходжеппп 
ВІ100 НВДХодженНJI коштів від відшкодування 

Dтратсільськогосподарського 
і'-- .!2tісоroсподарського виробництва 

2100 
. 2100 



ЧаCТJlна ПРllбудку (ДОХОДУ) roсподаРСЬКlIХ 
організацій, які належать до комунальної 
власності або у cтaтyrнllX фОНДах ЯКlIХ є 

03 частка комунальної власності 
01 • 
- Надходження ВІД розміщенИJI в установах 

баllків тимчасово вinЬН11Х бюджеТНllХ коштів 

,0400 -
Aдl\lillicтpaTllBlli зБОР11 та пnатсжі, ДОХОДІІ 

10000 від IIСКОl\lсрціііllОГО та побіЧІІОГО продажу 
[0900 Державне мито 

і0811 Aдl\lillicтpaTDBlli штрафll та іllші саllкціі 

40000 Illші Ilсподаткові ІІВДХОДЖСІІІІR 

"Грошові стягнення за ШКОДУ, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 

IІDОКОЛlfШНЬОГО природного середовища 

40621 внаслідок господарської та іншої діяльності"; 
Відсотки за користування ПОЗlfКами, які 

~1106 надавалися з місцевих бlоджетів 

~0603 Інші нвдходежиня 
о 

~oooo ВпаСІІі IlаДХОДЖСllllR бlоджеТllІІХ уетаllОВ 
! lInата за послуги, що надаються бюджетними 
50100 установами 

t 
Кошти, що ОТРИМ}'lоться бюджетними 
установами на виконання окремих доручень та 

0202 інвестиційних проектів 
~oooo ДОХОДІІ від операцііі з капiтanом 
! Надходження від відчужения майн&, яке 

належить Автономюй Республіці Крим та 

І майн&, що знаходиться у комунanьній 
10300 власності 
І •• 
! НадХОДЖСlІІlR від продажу зеМЛІ І 
~ooo пеl\lатеріВnЬНllХ aКТIIBiB 
І Надходження від продажу земельних ділянок 
І несільськогосподарського призначенНJI до 
І розме)IСУВавня земель дерхсавної та 
~ОКомунanьноївласності 
!!Ш!О Цinьові фопдп 
~ Збір за забрудненНJI навкоJlИIПНЬОro 
'ООВОО ПРиродного середовища 

Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 

. Місцевого caмoBpJJДyBВННJI та місцевими 
~ орraнами виконавчої впади 
""""-- РаЗОl\1 доходів (БС:J траllсфертіВ) 

~ ОфісіаїІІі траllсфеРТlI (РО:JWІІФР~ВУІОТЬСR за 
~ .!!lДаl\lll трансфсртів та бlоджетlВ) 

20 

1034,S 

300 
300 

320 
о 

640 

о 

83220 

49498,2 

3 

3 

3620,7 

3620,7 

35299,7 35299,7 

11877,7 11877,7 

23422 23422 

23422 23422 
45445,8 

31 

45414,8 
88796 35299,7 

6664,8 6125,8 

1034,S 

300 
300 

320 
3 

3 

3620,7 

35299,7 

11877,7 

23422 

23422 
45445,8 

31 

45414,8 
172016 

56163 



4fOOOO 
Від ol'raнiB державного управління 

~ КоШТІI, що надходить з інших бюджетів 
iIOfOO дотації 
410201 Дотації виріВНIОВання, що одержуються з 

державного БJOДЖету 

~10206 "Додаткова додація з державного бюджету 
бlоджету Автономної РеспубліКIІ КРІ!М та 
облаСНIfМ БJOджетам на зменшення фактичних 
Дllспропорцій між місцеВИМI! БJOДЖетами 
через нерівномірність мережі бlоджетних 
установ" 

410209 Інші дотації 

410210 Додаткова дотація з державного бlОДЖету на 
забезпечення видатків на оплату праці 
працівників БJOджетних установ у зв"язку із 
ПЇДВllщенням розміру мінімальної заробітної 
плати, запровадженням 11 етапу Єдиної 
тарифної сітки, підвищенням розмірів 

посадових окладів та додаткової оплати за 

: окремі види педагогі'IНОЇ діяльності у 

І 
співідношенні до тарифної сітки, на виплату 

І 
стипендій і допомоги учням та студентам 

і 
навчальних закладів 

І 

410213 
І 

Додаткова дотація з державного бюджету 

і місцевим бlоджетам для поетапного 
І запровадження умов оплати праці працівників 
І 

L 
БІоджстноі сфери на основі Єдиної тарифної 
сітки та забезпечення видатків на оплату праці 

~oo Субвенції, в тому числі: 
І Субвенція на yrpимання об'єктів спільного 

користування та чи ліквідацію негативних 

~3 
наслідків діяльності об'єктів спільного 

КОРИстування 

"Субвенція з державного БJOДЖету місцевим 
бюджетам наlвиплату допомоги сім'ям з 

І дітьми, малозабезпеченим сім'ям, iHB~~ з 
ДIІТИНСТВа, дітям-інвалідам та тимчаСОВО1 

~ державної допомоги дітям"; 
І 
І 
І' 

О ·0 

2542,2 2542,2 

О О 

. 

О О 
О О 

.. 

. 

2542,2 2542,2 

О О 

46956,0 539,0 0,0 47495 

50 50 

15191,6 15191,6 



r--

"субвенція з державного бlОдЖету l\IісцеВIЩ 
БJоджетвl на будіВНIЩТВО і придбання ЖИТла 
війсьКОВОслужбовцям та особам PJIДOBOГO і 
началЬНIЩЬКОГО складу, звільнеНID( в запас або 

відС111ВКУ за станом здоров'я, віхом, BlfcnyrOIO 
років та у зв' язку із скороченням штатів, яхі 
перебуваlОТЬ на квартирному обліку за місцем 
проЖJtвання, членам сімей з ЧJJсла ЦІІХ осіб, 
Jlкі заГJfНУЛИ під час виконання НІІМИ 
служБОВIfХ обов' ЯЗНllків, а також учасникам 
БОЙОВIJХ дій в Афгаllістані та ВОЄННІІХ 

410307 КОJlфліктів" 1570 1570 
"Субвенція з державного бlоджету місцевим 
бlоджета., на надання пільг та житлових 

субсидій насenеННIО на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг теnло-, 

водопостачання і водоаідведення, квартирної 

MaТlI, вивезення побутового смітгя та рідких 

410308 НСЧlfСТОТ"; 21574 21574 

"СубвенцїJIЗ державного бlOД)J(СТУ місцевим 

БJDджетам на надання пільг з послуг зв'язку та 
" інших передбачених законодавством пільг 

(кріА! пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрannеного газу на побyrові 
потреби, твердого та рідкого пічного 
побyrового папива, послуг теПЛО-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати, вивезення побутового смітгя та рідких 

Д0309 
нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 

1806,6 1806,6 окремих категорій громадян"; 
І 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
БJОДЖетам на нвдаиия пільг та житлових 

субсидій насenеНН10 на придбlUlВJl твердого та . 
·110310 

рідкого пічного побyroвого палива і 
2,1 2,1 

Скрапленого газу"; 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

410319 
бlOдЖетам на ведення та адмініструвaиИJI 

92,3 92,3 
Державного реєстру виборців 

Субвенція з державного БIОДЖе1)' місцевим 
бlOДЖетаАf на ВIІl(ОН8НUJI інвестиційниХ 

. 
Проектів, спрямованих на соціа.пьио- • 
економічний розвиток' регіонів, захОДІВ з 
ПопереджеВИJI аварій і ЗDПобіганUJI 

~. 
теХНогенним катастрофам У житлово-

KOMYНВnЬHoMY господарстві та на інШИХ . І 

аварійних об'єктах комунапьНОї вnасносп, В 

41032 тому Числі на ремонт і реконструкцію 1055,8 1055,8 
~~nnових мереж і котелень 



~lo323 • 
СубвенЦІЯ з державного БJОДЖету місцеВllМ 
БJОД)lсетам на здійснення Вllrшат, Вllзначених 
ЗаконОМ України "Про реСТРYJCТYpllзаціJО 
заборгованості з Вllплат, передбачених 
cтaтreIo 57 Закону УкраїНІ! "Про осві1У" 
педагогічним, науково-педагогічним та іншим 

ftOз38 
категоріям працівників навчальних закладів" 

І Субвенція з державного БJодже1У місцевим 
і бюджетам на соціально-економічний розвиток 
: та на РОЗВlіТОК інфрастрYJC1YРИ регіонів 
І 

іїо349 
І 

! Субвенція з державного БJOдже1У місцевим 
БJоджетам на заходи з енергозбереження, у 

тому ЧJlслі оснащення інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків 

засобами обліку споживання води і теrшової 
енергії, ремонт і реJсонструкцію теrшових 
мереж та котелень, будівництво газопроводів і 

і газифікацію населених пунктів 

110373 Субвенція з державного бюджету обласному 
і бюджету Київської області на проведенНJI 

і експерименту за принципом "Гроші ходить за 

і Дlrrimою" 

~10363 Субвенція з державного бюджету місцевим 
БJОДЖетам на фінансування у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 2005 року 
110370 Субвенція з державного бюджету місцевим 

БІоджетам на проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, сenищних, міських 

_ roniB" 
·10358 • е им Субвенція з державного бюджету ~ICЦ в . 

БJОДЖетам на утримання дітеЙ-СИРІТ та ДІтей, 
позбавлених батьківського піклування, в 

ди1'Rиx будинхах сімеііного типу та 

- Прнйомних сім'ях 
~o з іншої частини бlOДЖету 

713,3 

3500 

810,5 

490 

о 

99,8 

КОШТІІ, одержані із загальноГО фонду БІОДЖету 
3010.!! до БJоджету розвитку (спеціального фо~ ~ 132718,2 
р. ~oa'и ~ 

713,3 

3500 

539 

810,5 

490 

о 

99,8 
6125,8 6125,8 6125,8 

6125,8 6125,8 6125,8 
95460,800 41425,5 228179,000 
95460,800 '41425,5 228179,000 

I.В.Сапожко 
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