
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесепНJI 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 України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, на 
виконання рішень сесії Київської обласної ради від 18.09.2007р. Н! 165-13-
V "Про внесення змін до рішеННJI Київської обласної ради від 28.12.2006 
Н!085-08-V ''Про обласний бюджет Київської області на 2007 рік" та 
рішення від 24.07.2007 Н! 156-11-V «Про BHeCeHНJI змін до рішеННJI 8 сесії 
районної ради V скликанWl від 28.12.2006 Н! 88 «Про районний бюджет 
Броварського району на 2007 рік та додатків до ~oгo» та враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

В1Wіmила: 

1. Внести наступні зміни до рішеНWI міської ради . від 28.12.2006 року 
Н!201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" (зі змінами, внесеними 
рішенням міської ради від 25.01.2007 Н!208-16-05; від 22.02.2007 Н!232-
17-05; від 15.03.2007 N! 262-18-05; від 26.04.2007 N!292-20-05; від 
24.05.2007 N!320-21-05; від 14.06.2007 N! 357-22-054 від 10.07.2007 N! 
377-23-05; від 26.07.2007 N! 384-24-05,від 14.08.2007 N!410-25-05 ; від 
23.08.07 Н! 416-26-05) : 

1.1. В пункті 1 цифру "228179,0" замінити на цифру "240803,6"; 
1.2. В пункті 1.1 цифру 132718,2 замінити на цифру "136042,2"; 
1.3. В пункті 1.1.1. цифру "46906,0" замінити на цифру ,,49921,0"; 
1.4. В пункті 1.1.2 цифру" 50" замінити на цифру ,,90"; 
1.5. В пункті 1.2 цифру "95460,8" замінити на цифру "104761,4"; 
1.6. В пункті 2 цифру "236831,9" зам.їнити на цифру "249456,5::; 
1.7. в пункті 2.1 цифру 134165,6 замшити на цифру ,,137489,~ .;=. :: , 
1.8. В пункті 2.2. цифру "102666,3" замінити на цифру "111966,9" .. 
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2. Додатки 1,2,3,4 до рішення Броварської міської ради від 28.12.200бр. 
Н!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" з настуІШИМИ змінами 
викласти в новій редакції (додаються). 

3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 

фінансування видатків, згідно з даним рішенням. 
4. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття. 

Секретар ради І.В.Сапожко 

.. 



Подання: 

начальНИК . 
фіllансового управлiННJI 

поГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- началышк юридичного відділу 

-В.о. начальника управління економіки 

В.О. Aндpєt 

11 c<::t 
_____ ~_==--- І.Г.Лавер 

-заступник начальника-начальник відцілу 
з питань торгівлі та побутового обслуговування a!'&:f Т.Г.Поліщук 

- начальник загальиог.l:}.О~1І!Ц1оЦШУ---

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бюджету, фінансів та цін ' 

'. 
Н.І.ГнатюК 

----~~~--------
А.В.БуJIК8 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВСЬКОІОБЛАСП 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, м. Бровари, вул. Гагарїиа,15. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

~ ____________ ~H2 __________ ~Г D На16. ________ Від 

DPОПОЗИЦІЇ 
до рішеНllВ Броварської міської раДl1 від 20.09.2007 року 

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

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

1 

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

пропонує: 

зАГ AJIЬВИЙ ФОНД 
доходи. 

I.Збільшити доходну частину на загальну суму 3324,0 тис. грн. з них: 
1.1. на виконання рішення сесії райради від 24.07.07 року Н2156-11-V на 

суму 40,0 ТИС. грн. по КФК 41030300 "Субвенція на утримання об"єктів 
спільного користування та чи ліквідацію негативних наслідків діяльності 
об"єктів спільного користувaннJl» 

1.2 по КФК 11010000" Податок з доходів фізични осіб" на суму 269,0 
тис. грн. 

1.3. на виконання рішеННJI сесії Київської обласної ради від 
18.09.2007р. Н2 165-13-V "Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Київської 
обласної ради від 28.12.2006 Н2085-08-V "Про обласний бюджет Київської 
області на 2007 рік" на суму 3015,0 тис. грн., з них: 

1.3.1.по 41033800 «Субвенція з державного бюдЖету місцевим 
бюджетам на соціально-економічний розвиток та на розвиток 
інфраструктури реІіонів» на суму 3000,0 тис. грн.; 

1.3.2. по КФК 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях» на 

суму 15,0 тис. грн. 
ВИДАТКИ 

. 1. Збільшити видаткову частину бюджету на загальну суму 3324,0 тис. 
грн, з них: 

1.1 Відділу фізкультури та спорту по КФК 130201 "ПроведеННJI 
навчально-тренувальних зборів( які проводиться громадськими 
організаціями фізкультурн~-спортивної спрямованості)" на суму 250,0 тис. 

ГP~:2 Виконкому Броварської міської ради по КФК 1201 ОО "ТелебачеННJI та 
радіомовлеННJI" на c~ 40,Отис. грн., ..... ~ 

1.3. Управлінню ОСВІТУ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради зБІЛЬШИТИ видатки по 
КФК 070201 «Загальноосвітні школи {в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат 



~ 

при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми») на суму 
19,0 тис. грн. 

1.4. Управлінню праці та соціального захисту населення по КФК 070303 
«Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, прийомні сім'і)) на суму 15,0 
тис.грн. 

1.5. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 250306 
(<Кошти, що передаються із загального фонду бюджету розвитку 
(спеціального фонду») на суму 3000,0 тис.грн. 

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

2.1 Виконкому Броварської міської ради: 
2.1.1зменшити видатки по КФК 100203 " Благоустрій міста" на суму 

80,0 тис. грн.; 
2.1.2 зменшити поточні видатки по КФК 250404 на суму 85,2 тис. грн. та 

збільшити капітальні видатки на суму 85,2 тис. грн. 
2.2 Збільшити поточні та капітальні видатки: 
2.2.1 відділу фізкультури та спорту по КФК 130113 "Централізована 

бухгалтерія" на суму - 7,5 тис. грн.; 
2.2.2 управлінню житлово-комунального господарства по КФК 010116 

"Органи місцевого самоврядування" на суму 20,0 тис. грн; 
2.2.3 виконкому Броварської міської ради по КФК 091209 " Фінансова 

підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів" на суму -5,0 тис. 
грн; по КФК 250102" Резервний фонд" на суму 16,7 тис. грн .. 

2.2.4 відділу культури по КФК 110502 "Інші культурно-освітні заклади 
та заходи" на суму 26,5 тис. грн, в т.ч. поточні видатки на суму 7,5 тис. 
грн., капітальні видатки на суму 19,0 тис. грн, по КФК 110201" 
Бібліотеки" на суму2,6 тис. грн., по КФК 110202 "Музеї та виставки" на 
суму 1,7 тис. грн. 

2.2.5. управлimпo освіти по КФК 070201 «Загальноосвітні шкоnи (в т.ч. 
школа-дИТJlЧИЙ садок, інтернат при школі), спеціалізовані шкоnи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми») збільшити видатки на суму 36,0 тис. грн., зменшивши 
при цьому видатки по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна 
робота ДЮСШ» на суму 36,0 тис. грн .. 

СПЕЦIAJIЬВИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

I.Збільшити доходну частину бюджету міста на суму 9300,6 тис. грн з 
них: 

1.1 по КФК 50110000 " Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчоі влади" на суму 6300,6,0 тис. грн. 

12 по КФК 43010000 "Кошти, одержані із загального фонду бlоджету 
до б~~ету розвитку (спеціального фонду)" на суму 3000,0 тис.грн 



ВИДАТКИ 
1 Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 

2007 рік на суму 9300,6 тис .. грн., з них: 
1.1 Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 
1.1.1 по КФК 240900"Цільові фонди утворені органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" - на суму 1300,0 
тис. грн, в т.ч. на " Проектування, коригування робочого проекту та 
будівництво кладовища по вул. Кутузова в м.Бровари" на суму 1300,0 тис. 
грн. 

1.1.2. по КФК 150122 "Інвестиційні проекти" на суму 3000,0 тис.грн. 
1.2 Відділу культури: 
1.2.1 по КФК 240900 "Цільові фонди утворені органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади": 
- на суму 88,6 тис. грн. для придбання музичних інструментів; 
- на суму 300,0 тис. грн на" Проектування та будівництво пам"ятного 
знака героям Чернобиля по вул. Черняхівського,llа". 

1.3 Управлінню житлово-комунального господарства: 
1.3.1 по КФК 240900"Цільові фонди утворені органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади": 

на виконання " Програми по капітальному, поточному та 
ямковому ремонту дорожнього покритrя вулиць міста на 2007-
2011 роки на суму 3000,0 тис. грн.; 
на капітальний ремонт дитячого майданчику по вул Гагаріна 11 
на суму 19,9 тис. грн.; 
на програму перспективного розвитку водопровідно
кналізаційного господарства та забезпечення населення якісною 
питною водою на суму 486,0 тис. грн .. ; 
на виконання програми" Подвір"я" на суму 49,0 тис грн; 

1.4 Управлінню освіти: 
1.4.1 по КФК 240900"Цїльові фонди утворені органами місцевого . . .. " .. 

самоврядування 1 МІсцевими органами виконавЧ01 влади на кamтальш, 

поточні ремонти та облаштування закладів освіти на суму 1057,1 тис. грн .. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини спеціального фонду 
бюджету міста здійснити перерозподіл: 

2.1 По відділу капітального будівництва по КФК150101" Капітальні 

видатки": 
зменшити видатки по <dIроектуванню та будівництву житла 
соціального призначення по вулиці Красовського» на суму -
2000,0 тис. грн .. ; 
змеНШИТИ видатки на проектування та реконструкцію 
автомобільної дороги загального користування ( вул. 
Грушевського) м. Бровари на суму -55,0 тис. грн.; 
збільШИТИ видатки по напрямку " Реконструкція майдану на 
перетині бульвару Незалежності по вул. Гагаріна (Ш черга) 
на суму 55,0 тис. грн .. ; 



4 
збільшити видатки на проектування. 
Коригування робочого проекту та будівни~о 
адміністративного будинку з благоустрієм прилеглої території 
та культурно-виставковим комплексом з глядацькою залою на 

448 місць по вул Гагаріна, 18 на суму 2650,0 тис. грн .. 
2.2 Виконкому Броварської міської ради по КФК 180409 "Внески 

органів місцевого самоврядування в статутні фонди суб"єктів 
підприємницької діяльності ,,: 

зменшити видатки на суму 800,0 тис. грн на поповнення 

статутного фонду кп " Телестудія" Наше місто"; 
збільшити видатки на суму 150,0 тис. грн. на поповнення 
статутного фонду кп "Броварське бюро технічної 
інвентаризаціі" . 

Заступник міського голови В.О. Андрєєв 



Додаток 1 
до рішеllНJI міської радll 
від PJ. 09 rJa')/ Не ~~-Q -О.!Г 

ДОХОДІІ бlодже1У J\1.БроваРII ІІа 2007 рік 
ТlIС rpH . . 

Код НаЙJ\lеll)'ваllllR доходів ]пranы�іі спеціалы�іі фО11Д Р830J\I 
згїДІІО із бlОДЖСТllОIО фОI'Д Р830J\I ут.", 

клаСllфікаціСIО БJОДЖет 

РОЗВІІТКУ 

1 2 3 4 5 6=(rp.3+rp.4) 
00000 Податкові IlодходжеllllR 81174,5 2326,8 83501,3 

ПодаТК11 ІІа ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІа ПРllбуток, 

іl0000 подаТКl1 110 збшьшеllllВ Рllllковоі вартості 65062,5 65062,5 
і10100 Податок з доходів фізичних осіб 64862,5 64862,5 
110200 Податок ІІа ПРllбуток ПЇДПРПСJ\ІСТВ 200 200 

Податок на прибyroк підприємств і 

rl0202 
організацій, що належать до комунальної 

власності 200 200 
120000 ПодаТКl1 ІІа впаСІІість 2300 2300 

Податок з власників транспортних засобів та 

і 20200 інШlIХ самохідних машин і механізмів О 2300 2300 
360jш за спеціалы�еe ВllкопаПllВ ПРIIРОДIIПХ 

130000 ресурсів 4867,6 4867,6 
130500 Ппата за земmo 4867,6 4867,6 

140000 ВпутрїШllі подаТКl1 ІІа товаРl1 та поcnym 3894,1 26,8 3920,9 
140601 Податок на промисел 9 9 
І 

І 

Ппата за державну реєстраціlО суб"єктів . 
підприємницько! ДЇJшЬності, об'єднань 

r rpOM8ДRН, асоціацій, інmих добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядувaннJl, 

140603 статутів територіальних rpOMIД 85 85 

l~ Ппата за державну реєстрацію, крім мати за державну реєстраціІО суб"єктів 
підприємницькоі дiяnьності 0,1 0,1 t-

I!!О700 
Пnата за торговий патент на деякі види 

3800 26,8 підпРllЄМНИЦЬКОЇ дUшьності 3826,8 
І!!!ооо Illші податкп 7350,3 7350,3 
~100 ~сцевіподаткиізбори 1350 1350 

~oo Фіксований сільськогосподарський податок 0,3 0,3 

~ 
Єдrmий податок ДJIJI суб"ЄІ('1'ЇВ малого 

6000 ~ИЄМНИЦТDа 60(1" 
200000 Иеподаткві IlnдsоджеllllR 2314,5 5723,7 О 8038,2 
"1100 НвдходжеННJI коштів від відwкодуванJUI 

ВТраТСЇПЬськогосподарського 
2100 2100 :--- і Лісогосподарського виробlllщтва , 



ЧаСТІша ПРllбудку (доходу) roсподарсьКJIХ 
орroнізацііі, які належать ДО KOM)'IlanьHoї 
влаСllОсті або у СТВ1УТНIIХ фондах ЯКІІХ є 

110103 
частка комунальної власності 

20 
Г Надходження від розміщеllllЯ в YCТDHOBax 

БDllків Тllмчасово вільних бlоджеТlfIIХ коштів 

110400 1034,S 1034,S 

Aдl\lillicтpaTllBlli зБОР11 та ПJlатС",кі, ДОХОДІІ 

210000 від IlскоаlсрЦЇЙllОГО та побі-шого прода~1' 300 300 
220900 Державне МlПО 300 300 

,. 

І10811 Aдl\lillicтpaTllBlli штрафll та іllші саlllСЦії 320 320 
І40000 Illші Ilсподаткові ІІDДХОДЖСІІІІВ О 3 3 

"Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 

НDВкоmШІНЬОГО природного середовища 

~0621 внаслідок господарської та іншої діЯJIЬНОСті"; 3 3 . 
Відсотки за користування позиками, які 

t41106 нвдавВJПfСЯ з місцевих бlоджетів 
t40603 Івші НадХодеЖННJI 640 

~soooo ВлаСІіі падхОДЖСllllВ бlОДЖСТІll1Х ycтallOB 3620,7 3620,7 
І Ппата за послуги, що надаються бюджетними 

ЬОlОО установами 3620,7 • 

І· Копrrи, ЩО отримуються бlОДЖетиими 
і 

установами на виконання окремих доручень та 

~0202 іввестиціiiии}t проектів 
!ООООО Доходи від опсрацШ з капіталоаl О 35299,7 35299,7 35299,7 

І Надходження від відчуження майнІ, яке 
! належить Автономній Республіці Крим та 

[0300 
майнІ, що знаходиться у комуиanьній 
власностї 11877.7 11877.7 11877,7 , 
НадхОДЖСИllВ від продажу зеаші і І 

~ooo пеаlатерівлы�l1х aiCТllBiB 23422 23422 23422 
І Надходження від продажу земельних ДЇJIJIHOK 
! несільськогосподарського призначення до 
І розмежування земель державної та 
~O KOMYНВJIЬHoi власності 23422 2З422 2З41'.l 
)0000 

Цільові фОllДl1 51746,4 51746,4 , ЗБір за забруднення навкоnИШИЬОГО 
~O ПРIIРОДНОГО середовища ЗІ ЗІ 

ЦїnьoBi фонди yrвopeHi Верховною РадОl0 
Автономної Республіки Крим, оргаиами 

~ 
ІоІісцевого самоврядування та місцеВЮIІI 

51715.4 51715.4 орraиами виКонавчої влади 

--- Раоа• доходів (без трансфертів) 83489 95096,6 35299,7 178585,6 

\000 ОФісіВІІі траllсфеРТl1 (рОЗШIIФРОВУIОТЬСІІ за 
~ ~rдааlll трансфсртів та б.оджстів) 52553,2 9664,8 9125,8 62218 



іїоооО Від opJ'DJliB державного управліllНJI 
О О 

IJОІ00 КОШТІІ, що НОДХОДИТЬ З іНШІІХ бlоджетів 
~0200 Дотації 2542,2 2542,2 
110201 Дотації ВllріВНlовання, ЩО одержуються з 

• державного БJОд>lСCnY 
О О 

110206 "Додаткова додація з державного бlОДЖСТУ 
бlОДЖety АвТОIIОМНОЇ РеспубліКl1 KplfM та 
облаСllllМ бlОд>lсетам на зменшення фаmlЧНllХ 
Дllспропорцій між "ІісцеВIIМIІ бlоджета"ш • через нерівномірність мережі бlодже11ШХ 
установ" 

О О 
10209 Інші дотації О О 
10210 Додаткова дотація з державного бюджету на 

забезпечеllНЯ видаncів на оплату праці 

працівників бlОд>lсе11lИХ установ у зв"язку із 
підВllщенням розміру міllімальної заробі11l0Ї 

MaТll, запровадженням 11 етапу Єдиної 
таРllфНОЇ cinClI, підвищенням розмірів 

" посадОВИХ окладів та додаткової оплати за 

окре"lі ВlfДИ педагогічної діяльності у 
співідношениі до тарифної сіncи, на ВJfnла1)' 

СТlmевдій і допомоги учням та С1)'дентам 

навчальних закладів • 
2542,2 2542,2 

10213 
Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевим бlОДЖетам для поетапного 
запровадження умов оплати праці працівників 
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної 
сітки та забезпечення видатків на оnла1)' праці О О 

10300 Субвенції, в тому ЧlIСлі: 50011,0 539,0 0,0 50550 

Субвенція на утримання об'єктів спільного 

~ КОРІIСТУВання та чи ліквідацЬо негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного 
10303 КОРllСТУВання 90 90 -

"Субвенція з державного БIОДЖе1)' місцевим 
бlОДЖетам на виnла1)' допомоги сім'ям з • 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 

~Об 
ДllТIfВcтвa, дітям-інвалідDf та тимчасової 
державної допомоги дітям"; 15191,6 15191,6 



"СубвеlЩЇJI з державного бlоджету місцеВІIМ 
БIОДЖe1'D1 на будівництво і ПРllДбаШIЯ ЖllТла 
вїnськовоcnyжбовцям та особам рядового і 
ItаЧDJIЬНIЩЬКОГО складу, звільнеlШХ в запас або 
відставку за станом здоров'я, віком, ВJlСЛУГОIО 
років та у зв'язку із скороченням штатів, які 
перебуваlОТЬ Ііа квартирному обліку за місцем 

ПРОЖlfвання, членам сімей з числа цих осіб, • 
які ЗarJfНУЛIf під час виконання НIІМIІ 
cnyжБОВlfX обов' язників, а також учаСJlJfкам 
БОЙОВlfX дій В Афганістані та ВОСІІНIІХ 

НОЗО7 конфлікriв" 1570 1570 
"СубвенцїJI з дерхсавного бюджету місцеВIІМ 
бlоджетам на надання пільг та житлових 

суБСlfДій населенНІО на оплату електроенергії, 

прllродного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної 

" 
мати, ВlfВезення побутового сміття та рідких 

іl0ЗО8 неЧIІСТОт"; 21574 21574 

"СубвенцїJIз державного БJоджету місцевим • 
БJОДЖетам на надання пільг з послуг зв'язку та 

інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержання ліків, 

зубопротезування, оплату електроенергії, 

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

побутового палива, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної 
!Шати, вивезеВНJI побутового сміття та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 

~зоg окремих категорій громадян"; 1806,6 1806,6 
& 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
БJОДЖетам на надання пільг та житлових 
субсидій населеННІО на придбання твердого та 

• 

!lliO 
рідкого пічного побутового палива і 

2,1 2,1 СКРапленого газу"; 

Субвенція з державного БJОджету місцевим 

~ 
бюджетам на ведення та адміністрування 

92,3 92,3 Державного реєстру виборців 

Субвенціяз дерхсавного бюджету місцевим 
БJОДЖетам на виконання інвесТИЦЇЙНІfX 
проектів, спрямованих на соціально-
еКОномічний розвиток регіонів, заходів з 
ПОпередження аварій і запобігання , теХНогенним катастрофам у житлово-

І комунальному господарстві та на інш~ • 
. аварійних об'єктах комунальної власносТІ, в 

іО322 ТDftty числі на ремонт і реконструкцЬо 1055,8 1055:3 
~ ~ових мереж і котелень 



)323'---------,---,----г----г---
СубвеlщіЯ з державного бюдже'ІУ &lісцеВIІ&І 

1338 

1349 

бlоджетам на здійснення Вlfплат, ВllзначеllllХ 
3aKOIIO)l Yкpaї1111 "Про реСТРУКТУРlfзаціlО 
заборгованості з виплат, передбачеНlfX 
cтaтrelO 57 Закону України "Про OCBi'l)''' 
педагогіЧIІІIМ, haykobo-педагогіЧНIIМ та іНШllМ 
категоріЯ)l працівників IlаВЧВnЬНlfХ закладів" 

Субвенція з державного бlоджету місцеВIІМ 
БIОДЖe1'DМ на соцівnьно-еКОlJомічниА розвиток 
та на РОЗВIIТОК інфраСТРУКТУРlf peгiOlliB 

Субвенція з державного бlОДЖету місцевим 

бlоджетам на заходи з енергозбереження, у 

тому ЧIICnї оснащення інженерних вводів 

багатоквартирних житлових будинків 

засобамll обліку споживання води і тепловоі 

енергії, ремонт і реконструкціlО теплових 

мереж та котелень, будівництво газопроводів і 

газпфікацію населених пунктів 

)373 Субвенція з державного бюджету обласному 
бюджету Київської області на проведення 

експерименту за принципом "Гроші ходять за 

дtmfНОЮ" 

)363 Субвенція з державного БІОДЖету місцевим 
бюджетам на фінансування у 2006 році 
Проrpам-переможців Всеукраїнського 
конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 2005 року 
3370 Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, , 
місцевих рад та сільських, селиЩНИХ, міських 

_ roлів" 

0358 суб • . 
BeНЦUI з державного БІОДЖету МІсцевим 

бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського пікnyвaння, в 
д!tТJJЧих будинках сімейного типу та 

~ ПРlfііомних сім'ях 

~ З іНПJої частини бюджету 

7IЗ,З 

6500 

5З9 

810,5 

490 

о 

114,8 
9125,8 9125,8 

71З,З 

6500 

• 

810,5 

490 

• 

о 

114,8 
9125,8 

о Кошти, одержані із зaranьного фонду бюджету 
~ до БJОДЖету розвитку (спеціального фонду) 9125,8 9125,8 9125,8 
__ Разо •• доходів ~ 136042,2 104761,4 44425,5 240В03,600 
__ Всього доходів "- "І .... ~ r СІ/ It ~ гtl136042,2 104761,4 44425,5 240В03,6"іІ 

О Секретар радll ((,: ., о ~ r .6 о t1".ii ' ~ - I.В.Сапожко 
nr--Т, 7/ ~O\~ 
Оо,:., А о 
~ ,~ ~lbltl 
-J,a - ~ ь r..... О 

V/l't с\ .... 
~ ___ e_~ 
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ПСРlІІІlк oli'arrf ...... ІІТІСІІ п. 8к1liyдyn. ПРО804IП'1fС8 
_ РIIQIIUКІПІUI.'. U"""""7 pu.. ..... z у .............. 

J(фJ( нuu rona8lШI'D pa3IIDJIQIa ... ут,,,,na 

lIDarria Вnоп DOnllllClU18 
06'cxr BiдccnalC ВCIoDI'D .UaaТКI. u6op1'D88-

3aruwшА 06car :lМcplllClIОСІЇ 81U11D'КЇ8 Н8 
н. нощ_ . фїUlUlcy&llUlU8 6удіаlllЩl1lа :SUCPUICUIIII DОТОЧНU. ynOPIIJIIICII 

на DO'IIn'OIC 6уДЇ8mщnа рік аа пCJII8ТOIС 
61ОД3В11101'D 06'Dmlна рОIC)' 

1І0КУ MaR6ymi роКІ 
'!1ІС.rJШ, % 'I1Ic:.J1IIL тnr.rpu. 111C.IP_1L 

1 2 3 4 5 6 7 

150101 
ВIllAIn КІІDtпm.uоra 6у"'.uuqп. Вро_рnкоl 25540,7 0.0 
Mlc.кat PDIUI 
Вnо", • т .... по 06'acпas: 41067.4 .603 3543'" 25540,7 

ПрасаауаlUlJl8 '11& pcIIDuc:rpyIЩЇII ICЇII01U1p)' їм. Т І. 
Шeaчcmca niA пааац ypO'lDCnSX подіА no 
ayJLICJIЇ8CIoICЇI. 155 • м.liро.ар8 ICnracwcoі o&nam 37240 39 2275.0 1238.5 
ПРОСIn)'llIUlJl8 '18 pcIIDlІ&:ІруІСІІЇа uтoмо6u...ші 
дорот 3III'8IIWID1'D 1IIIpUCIy8 ...... 

(DYJLI1IYWC8ClolCll1'D) • мо ВРО88pn 2765.0 56.] 1208.0 1069,0 

ПрасаауаlUlU8.lІОрlay8111U18 poliO'lora npocкry '11& 

pCIIDIIC1JIYICЦЇa мaricrp8llltlшt ayJIUQЇ рaRОШIОI'D 
3IID'ICIIUII ( ауa.8oD'CДnIШl8) 3000,0 4.2 2874,5 2000,0 

ПJlOClClY8UlUllo IСорlayDlШІ8 ро6O'lОI'D IIJIOCIПY '11& 

6yДЇ8U11Ц18o lUlМinicrpml8Uol'D 6yДlWlC)' :І 
&naroycrpiaa IIpWICI'JIOt тсрuropіі 'l8IC)'A1ypnO-
.IICJUК08IIМ IIDIoIIIIICICCOM :І r.n'.Iкр."'ю 3AlJDlO на 
448 мtcц. по 8Уn' г .... pїUI. 18 u 1:_·· .. 11 11748.0 11748.0 5892,0 
ПРОCJПYIIIІUl8'18 6удiamщno UDllас~'ІІ& 
cnopmamac M ...... 1'IWda 200,0 200,0 200,0 
ПроCJПYllIUIU8 '11& РCIIDucrpyaщia .yn.OcrpolClolCOI'D 
м.IiРОIIPlI 1354,1 1354,1 1325,9 

ПрОCJПYIIIІU" '11& pcкouc:rpy1CllїlO MaricrplllUoUDt 
вyanцi 311'11&IШUiclollaro 3WI'lClDII (8)'Jllwi Кui8cr.a) 
• M.JipoIIPlI 1000,0 1000,0 980,0 
РсllDllcrpyaщia """"1)' 118 nepІтНlі 6уА •• РУ, 
HC3IJIC8Ilocri '18 8Уn. ranphla (ІІІ ЧСІІI'D) 2669,0 88 173,0 173,0 
ПJlOClПY8llDII '11& 6удtamllП8D 1lDllYllІІІІІоІШro ршасу 
мima по 8уn'шonoм-ADclbccма 150,0 150,0 150,0 
ПРОСIn)'llIlU" '11& 6удіаmщno пмilDoАОl1)' 
61Dlmroro 8ОДОDDC1DЧllU18 :І aprabulClolIDt 
C8CpJIII081UDI '11& &naroycrpiR npWlCl'JlOtтcpmupii по 
ауJLГрушсаС1оКОI'D • м.Ііроlllpll 707,0 707,0 __ 607,0 



~ 1:'~u",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,IIJo""'''''''''''''-,--w.-----· -- _. __ . - --
II'vAW"""" 2_ .. _ nao .- • ';.Jiaa""" ~'IJ.O 4'00 - -'00,0 

_. 
ПJКlC'C2)'8lllll" 'ІІІ Ciy ....... IQI1IO .lI.Ini:wdf ао 
'wл.К.МаDIICII ... .s,x,.." .. КJIi8CIoIIOI оlinаСІі 348'] 348.3 348,] 

ПРIlClrr8lllI118 '1116уді8nmrnо "P03мfuu:nwr I'Dc:rмI80 
.рllO .... 1І8 ЗО М8IIIIuroмїCQlo по ay.a.Кni.CIoкill. 25J2 
·е..----п 2150,0 2150.0 2150.0 

ДlaaIID-npoClC!''111 03д01ilDa8IIIIWIЇ po&ml cunca80i 
_1J8II8ЦY YPOtIIII:I1IX nCUdA по 8)'Jl.l(пї8cui8 8 мо 
BH81111n 1810.0 1810.0 1810.0 

ПРОaпyDlНR8 'ІІІ paanc:rpyada 81_ рlllоlШОI'D 
3118'1С11111 (81ШnU ОniмnШСІоIlOі) • мJїро.apn 

2210.0 Кпtacuoi о&аасті 2210.0 2210.0 . 
ПРOClCl8I111118 'ІІІ paanc:rpyada ДOlЦOвoї IIIIIIIIIIЇDIUЇ І 

по .уа.МlІІІОlОІівс:Іоа. м.JiDo.арп IWiaC101lDЇ 06Jw:r 15850 1585.0 1585.0 

ПрOClCl8ВnnВ 'ІВ paauc:rpyada 
, 

.nytpїШШооIl8llpt8JllollOl'D проЩу (8)'шnU 
MlIIIOкutвClo1lDri • м.1іРОIllllП КlIЇ8C1011DI o&nвcri 1500.0 1500.0 1015.0 

ПроC1n)'8U1R8 'ІВ &удівшarno *D1'JIa caцiam.НOI'D І 
11IDIDII8'1C111111 по "шnU Kpaco.CIo1IDI'D 4900 490.0 490,0 
Проcкryввnnв 'ІВ paauc:rpylOlialдМill&yДnnКY по І 
8)'JLГanpUII, 15 • м.!ір08.РП 3 &narayC1poDl 
11І1ІІшcmaї 1'I:Dmaaii 1000.0 1000,0 1000.0 І 

ПJlOClClY8lllU8 'ІВ &удівшlЦl8O І'ЬДУ (8I1Щу) u8 І 

1'CpIПQріі ПРОМDCIICJ80Ї 301013 U1'OMO&'UIIolIol ДОРОПl 
І М-Оl KlIB-Чсрniriв-Но.і .яРІ1ІІІІ811'1і. км 29+115Ом 

) 1000.0 1000.0 0.0 І 

І 
ПPOC:lClY8lllll8 'ІВ &y"'dtrвo I'DCI1oODOt UI'OCIVIПIIII І 1111І11 6yдlHIltY по .ya.КslDnoUOCl, 1-1, • ...вро •• рп 150.0 1500 150.0 
ПрасlClJ8 ....... lIDpluyвam&8 РО&оЧОI'D nPOClCl)' та І 
&удівшnnuо iшleucpШIІС МСР_ дlrrII'IOI'D мic:R'ID 
по npolpaмi "Кіцасрдорф Ilrrcpucuuш" D ...вРО"РI І 
Кlliвcwra10&nam 250.0 250.0 250.0 

ПРОСICJY8IUU18 та рс:аоll ' ІІІІІІІІСУ ·ПРIІІJ1сашll 140.0 140.0 140.0 
І 

ПроcкryвllU18 'ІВ paallC1JlYllЦЇlO nвp8)' і ... І 

T.r .wс •• аnca .... ВН8.РIІ 200.0 200.0 200.0 

ПРОСayDIIIU18 та PCIIDIu:rpyxцiaO cnоpnl8ШIІС 
lIJIIIДDUtUUdВ ПО .ya.lCoPOllClIIlO (34-1 міkPOPlllои) 900.0 900.0 900.0 
riDOcJmillUII і aaal~ .уа. Шс.чClnca 500.0 500.0 500.0 
Пpocкryв ....... IIDрІІІУ8llП18 та раапcrpyllllїlo 
GaccnuY "Лідер" 430.0 430.0 430.0 
Прос&nyllUn", IІОРIІІУ8ll"18. раапctpylCllїlO 
Ш1l1P0801'D.ІІІІХУ нвцrм 380.0 380.0 380.0 
ПРОС&nyllIl"'" PCIIDUcrpylCl&il та &yДЇВI"11P8O 
CnOpnl8l1111C мaIIaanчInciв 131,0 131.0 137.0 



І 'а,І tF=--=:r::"~~1d?-;3---0- _о_о -----. 

_. 
о 0_ -... .. 

"11 __ Юc:nl" 575,0 575,0 5750 

{ Поno.пCl.,.. СІІІ1)'1І'Оnl ФО'UO' кп "&po .. pcwa: 
ICitopo 11:ХІІЇ'ІІІОі u.lICIn1IIJtaIIIIiI" ЗОО,о ЗОО,о 300,0 
ПOl108llCllll8 cmymoro фon.цy &JICI8IIPCIoId JICIIIIIEUIf 
adClollDaJlalDlO1'D lluiaмolUlCllll8 15,0 15,0 15,0 
ПOllD81W1ІІ8 c:myma1'D фаuцy рсдаа&11 ru:na 
"IiDaIllPC1t118 IIIIIIDDIWII" 2000 . 200,0 200,0 

allUlllan. oc.1m 150101 У 2036.3 12,5 1781.3 500,0 0.0 

PCJraВ • r dI8C:UV зош І-Ш cr, Jf! 9 2036.3 12.5 1781,3 500.0 
~аIlIlllІпа • ..-mаао-lСОМУІІllllldlоra 
racaaaaacna 14159,0 55,0 14101.0 10961,2 0,0 

150101 В CIoOrD, 8 Т," аа o6'a.-ru: 9499.0 55,0 9441.0 6301t! 
. Пра",,,,. раа .нma.al'D фаuцy 2889 55 2831,0 2831,0 

Праl1'lWII аа .С1'ІІІІОIІІІСIDOO lIDI'CucpllldliнaI 
yc:raaa.lIIlll1l1D'1'CJ11onї аа .у& Кірааа, 96 1500 1500,0 1500,0 

, 

Пpacaui palicnn аа pmpa6цi IIDМIIIICIU:IIOI '*МІІ 
орlUiпцii JUlPaRIoOl'D руау ао_ аІЇІ:І! Врааlpn 250 250,0 250,0 

&yДЇIlUlЦlla 1OДODpOІ&ЩУ аа II)'&CnlpcnpaiIUD 
(_І8ОІІІІІІ8 • 1500 1500.0 1400,0 

PCIDUC:rPYIIUia u'laUiomc aCPCaC:tI\IIIIa ID'I'CIaoIIDI 
аа avdOa&:aII:IoIIOra.16 м.liраааРII 403 403,0 31,2 
Тема.' МCDCId .. 1:..... U-РCIIDU 1990 1990,0 55,0 
lC&rnm.ni аа ayJLКipall96 мо &раllllpП -, 

2.14 214,0 20.0 
PctcancrpylQlia цm (цcmplUlloUlll 'RМOI,II nyar) 
I ... c-..~" 593 593,0 54,0 
!кaqm1С o6CI'CIII:UIW u apaumi pa6cm1 
ШJIIXOПDааодіа аа IYJLl(YIY3O.1 160 160.0 160,0 

180409 ВсloOl1l, а Т," па 06'апо: .660 4660,0 46&0.0 
Поnааllllllll c:myma1'D фоlЩУ КП "&paaapcwQ 
Ь імераі" 150 150,0 150,0 
ПаnO.l .... c:mynlOl'D ФDUAY Bnpa6lOl'ICIl'D 
:YllDIІІІІЇІПI8 IIDМYlIIUIIoI.OI'D I'DCnDUPcn. 1000 1000,0 1000,0 

Паао •• IС.UI8 Cd1Y'I'IIal'D фа.ut)' "eny.6a 3DlaDIIIUI8 2200 2200,0 2200,0 
ПOllOllll:llll8 c:mynlOl'D фOlЩУ 
КП"liОО.ID.m:nnacIlCnI'DМСРС81" ''''''' 1000,0 1000,0 

.~r'i .... 
Пааа.uc..w. CI'II1Y'I1.al'D фаЩ&УКП • ".,. о ,a/~~' 310,0 310,0 

150101 DIulnYCnIlD ... dll'rтa.'lUIaallL~ а/'" 'DD,Q~~ 63,2 715,0 115.0 0.0 
PCIID.1C1J')'IIIIia np1D1_UI8 '1 rA71~ 

, 
ЇІІІаІІЬІЇІ 11'::- ~toO\ 63.2 715,0 715,0 
DIUIn IІlcrоlWаУІІІІИIІ. та о 'j~ ~.il1I 11)..."" О зо зо о І 

150101 
.:- fjiiJCiml ао nPOanY8IU 

~'" 
, uD )~ '1). І м.СІа ~ 30 .. - 30 30 

l'АЮl\1 \.\. .... ~ - 1_ • IUМ .. ...,"" 88,1 53157,2 3813&" 0.0 І 

~e.O.~ 



Секретарю paдll 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгmrд сесії Броварської ~пської 
ради, па відбудеться 20.09.2007 року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітету : 

- Про внесеНИJI змін до рішеВНJI Броварської міської ради від 28.12.2006 
року Н!! 201-14-05 ''Про бюджет міста на 2007 рос' та до додатківl,2 
3,4.; 

В.о. начальника 
фінансового управління Т.О.Сторожук 
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