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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КІtJЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 28.12.2006 poкyN!! 201-14-05 
"Про бюджет міста на 2007 рік "та додатків 1,2,3,4,5. 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу України, 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 28.12.2006 року 
N!!201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" (зі змінами, внесеними 
рішенням 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 26.04.2007 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 N!! 416-26-05; від 20.09.2007 N!! 438-27-05) : 

1.1. В пуmqі 1 цифру «240803,6» замінити на цифру «240237,5»; 
1.2. В пункті 1.1 цифру «136042,2» замінити на цифру «137032,7»; 
1.3. В пункті 1.2 цифру «104761,4» замінити на цифру «103204,8»; 
1.4. В пункті 1.2.1. цифру «44425,5» замінити на цифру «43775,5»; 
1.5. В пункті 2 цифру <<249456,5» замінити на цифру <<248899,3»; 
1.6. В пункті 2.1 цифру «137489,6» замінити на цифру «138489,0»; 
1.7. В пункті 2.2. цифру «111966,9» замінити на цифру «110410,3». . 

2. Додатки 1,2,3,4,5 до рішення Броварської міської ради від 
28. 12.2006р. N!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" з наступними 
змінами викласти в новій редакції (додаються). 

3. Фінансовому управлiнmo Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно ~eННJIМ ... 

4. Це рішення набирає чини q'f~1И:"Р прииняття. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиЇВської ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОNПТЕТ 
07400, ~I. Бровари, вул. Гагарін&, 1 s. Тел. (294) S-40-94, 224-62-72 

~~ ____________ ,H! _______________ ~Г D ва}& _____ ---.:Від 

ПРОПОЗИJJJЇ 
до рішення Броварської міської р;ди від 25.10.2007 року 

"Про внесення 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. 

1 

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

пропонує: 

ЗАГАЛЬниЙ ФОНД 
доходи. 

I.Збільшити доходну частину на загальну суму 990,5 тис. грн. з них: 
1.1. по КФК 21040000 « Надходження від розміщення в установах 

банків тимчасово вільних бюджетних коштів» на суму 990,5 тис. грн. 

ВИДАТКИ 

I.Збільшити видаткову частину бюджету на загальну суму 999,4 тис. 
грн, з них, за рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 
01.01.07 року - на суму 8,9 тис.грн., направивши їх виконкому Броварської 
міської ради по КФК 250102 <<Резервний фонд», крім того збільшити 
видаткову частину бюджету: 

1.1. Виконкому Броварської міської ради на загальну суму 161,6 
тис.гри., з вих: 

1.1.1. по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 
19,6 тис.грн.; 

1.1.2. по КФК 250102 <<Резервний фоНД» на суму 142,0 тис.грн. 

1.2. Управліюпо праці та соціального захисту населения Броварської 
міської ради на суму 88,9 тис.грн., з ни:': 

1.2.1. по КФК О 1 О 116 «Органи МІсцевого самоврядування» на суму 

24,2 тис.грн.; . . ... 
1.2.2. по КФК 090412 <dНШ1 видатки на СОЦ18ЛЬВИИ захист» на суму 

24,9 тис.грн.; ... . . . .. 
1.2.3. по КФК 091204 «ТеРИТОР1альИ1 центри 1 В1ДДшення СОЦlальНО1 

допомоги на дому» на суму 39,8 тис.грн. 



I.З. Відцілу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради на суму 
40,1 тис.грн. 

I.З.l. по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 
12,2 тис.грн.; 

I.З.2. по КФК 091102 «Програми і заходи центрів соціальних служб 
• ,.. • u • 

для сІМ І, ДІтеи та МОЛОДІ» на суму 19,9 тис.грн.; 
I.З.З. ПО КФК 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів 

у справах сім'ї» на суму 8,0 тис.грн.; 

1.4. Відцілу з фізкультури та спорту Броварської міської ради на суму 
49,6 тис.грн., з них: 

1.4.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядувaннJl) на суму 5,6 
тис.грн.; 

1.4.2. ПО КФК lЗОІ02 <dIроведеННJI навчально-тренувальних зборів і 
змагань» на суму 44,0 тис.грн. 

1.5. Службі у справах дітей Броварської міської ради на суму 19,9 тис.грн. 
по КФК 090802 <<Інші програми соціального захисту неповнолітніх ». 

1.6. Управлінню містобудування та архітектури Броварської міської 
ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванню) на суму 11,0 
тис.грн. 

1.7. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядувaннJl) на суму 
47,5 тис.грн. 

1.8. Відцїлу культури Броварської міської ради на загальну суму 148,9 
тис.грн., з них: 

1.8.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму З,5 

тис.і.~:~. по КФК 11010З «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та 
інші мистецькі заклади та заходи» на суму 106,2 тис.грн.; 

1.8.З. ПО КФК 110201 <<Бібліотеки» на суму 19,7 тис.грн.; 
1.8.4. ПО КФК 110202 <<Музеї і виставки» на суму 19,5 тис.грн. 

1.9. Управлiнmo освіти Броварської міської ради на загальну суму 

41З,8 тис.грн. . 
1.9.1. по КФК 010116 «Органи МІсцевого самоврядувaнНJl) на суму 

14,З тис.грн.; .. 
1.9.2. по КФК 070101 «Дошкільш заклади ОСВІТИ» на суму 242,0 

ТИС·ГРН.; .. ( .... 
1.9.З. по КФК 070201 «з~альНОО~ВІ:rm пп.<оли в т.ч. ~~~a-~~ 

садок, інтернат при шкот), ~пеЦlamзованl школи, лщеl, ПМН8ЗІІ, 

колегіуми)>> на суму 101,9 тис.грн., 
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1.9.4. по КФК 070202 «Вечірні (змінні) ІПКОЛИ» на суму 0,4 тис.грн.; 
1.9.5. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми» на суму 42,4 тис.грн.; 
1.9.6.по КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» на суму 7,5 тис. 

грн.; 

1.9.7. по КФК 070805 <<Групи централізованого господарського 
обслуговування» на суму 1,8 тис.грн.; 

1.9.8 по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДIOCIll» на суму 3,5 тис.грн. 

1.10. Спецвідділу контроJПO за станом благоустрою та зовНЇППІім 
дизайном міста Броварської міської ради по КФК 010116 «Органи 
місцевого самоврядуванню> на суму 9,2 тис.грн. 

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

2.1 Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 
250102 <<Резервний фонд» на суму 4,2 тис.грн., та крім того здійснити 
перерозподіл : 

2.1.1. по КФК 250356 «СубвеlЩЇЯ з державного бюджету місцевим 
бюджетам на ведення та адміністрування Державного реєстру виборців» 

відповідно до листа Міністерства Фінансів України від 24.09.2007 Н!! 31-
18010-3-8/4771 «Про видатки на BeдeННJI Державного реєстру виборців» 
зменшити видатки на суму 92,3 тис. грн., направивши їх по КФК 010116 
«Органи місцевого самоврядуваННJI»; 

2.1.2. по КФК 250102 <<Резервний фОнд» зменшити видатки на суму 50,0 
тис. грн.; 

2.1.3. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 
видатки на суму 76,7 тис. грн. 

2.2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради становити 
видатки по КФК 250380 « Інші субвенції» на суму 50,0 тис. грн. ДJIJI 
H8Д8ННJI матеріальної допомоги постраждалим від вибуху побутового газу 
в будинку Н!! 127 м. Дніпропетровська. 

2.3. Управлінню економіки Броварської міської ради по КФК 250404 
<dнmi видатки» зменшиТИ поточні видатки на суму 17,0 тис.грн., 
збільшивши при цьому капітальні видатки на суму 7,0 тис.грн. 

2.4.Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки по 
КФК 250404 <dвmi видатки» на суму 10,0 тис.грн. 

2.5. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради збільшити видатки на суму 13,7 тис.грн., з вих: 
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2.5.1. по КФК 250404 «Інші видаТКИ» зменшити поточні видатки 

на суму 1 00,0 тис.грн., збільшивши при цьому капітальні видатки на цю ж 
суму; 

2.5.2. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванню> збільшити 
видатки на суму 13,7 тис.грн. 

2.6. Відцілу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради на 
зменшити видатки на загальну суму 94,6 тис. грн., з них: 

2.6.1. по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для: сім'ї, 
дітей та молоді» на суму 47,0 тис.грн.; 

2.6.2. по КФК 091214 «Інші установи та заклади» на суму 47,6 тис. грн. 

2.7. внести зміни в пункт 2.1. пропозицій до рішення Броварської 
міської ради від 14.08.2007 N!! 410-25-05 «Про внесення змін до рішеННJI 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року N!! 201-14-05 "Про бюджет 
міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4» виклавши іх в наступній редакції, а 
саме в пункті 2.1.1. слово «Зменшити» замінити на слово «Збільшити на 
суму 110,0 грн.», а в пункті 2.1.2. слово «ЗбільшиТИ» замінити на слово 
«Зменшити на суму 110,0 грн.». 

СПЕЦIAJIЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. 3менnшти загальний обсяг доходів спеціального фонду на загальну 
суму 1556,6 тис.грн., з них: 

1.1 зменшити доходи по КФК 50110000 " Цільові фонди утворені 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування та місцевими органами виконавчої влади" на суму 906,6 
тис.грн.; 

1.2. зменnшти доходи по КФК 31030000 «Надходження від відчужеВВJI 
майна, _е належить Автономній Республіці Крим та м8ЙНа, що 
знаходиться у комунальній власносТЇ» на суму 650,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

1. ЗмеНШИТИ загальний обсяг видаткової частини спеціального фонду 
бюджету міста на суму 1556,6 тис. грн., з НИХ,: 

1.1. Управлінню жИтлово-комунального господарства Броварської 

міської ради змеНШИТИ видатки на загальну суму 2436,0 : 
1.1.1. по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені .. органами місцевого 

самоврядування і місцевими ор~ами виконавчо~ влади» з~еНІІІИТИ 
видатки на суму 786,0 тис. грн., та ЗД1Иснити наступнии перерозподш: 

1.1.1.1. змеНШИТИ поточні видатки на суму 600,0 тис .грн., збільшивши 
при цьому капітальні видатки на цю ж суму. 

1.1.1.2. збільшити видатки на суму 505,0 тис. грн., з них: 



по програмі безпеки дорожнього руху міста на 
2007-2011 роки на суму 465,0 тис. грн.; 

- по програмі "Подвір'я на 2007-2011 роки на суму 40,0 тис. грн.; 
1.1.1.3. зменшити видатки на суму 1291,0 тис. грн., з вих: 

по благоустрою міста на суму 255,0 тис. грн.; 
по програмі капітального, поточного та JlМКOBOГO 
ремонту дорожнього покритrя вулиць міста на 2007-
2011 роки на суму 250,0 тис.грн.; 
по програмі перспективного розвитку водопровідво
каналізаційного господарства та забезпечеlUlJl населеlUlJl 
якісною питною водою на суму 486,0 тис. грн.; 
по програмі розвитку та запроваджеlUlJl 
енергозберігаючих технологій підприємства кп 
"Служба замовника" на суму 300,0 тис. грн. 

1.1.2. по КФК 170703 <<Видатки на проведеlUlJl робіт пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утримaввJIМ автомобільних 
доріг» зменшити капітальні видатки на суму 340,0 тис. грн., збільшивши 
при цьому поточні. 

1.1.3. по КФК 150101 <<Капітальні вкладеlПШ) зменшити видатки на 
суму 1650,0 тис.грн., з вих по: 

будівництву водопроводу по вул. Старотроїцька 
(КЇЛЬЦЮВ81IНJI водопроводу) на суму 1400,0 тис. грн.; 
проектних роботах по розробці комплексної схеми 
організаціі дорожнього руху по місту Бровари на суму 

250,0 тис. грн.; 
1.1.4. по КФК 150101 <<Капітальні вкладеlПШ) збільшити видатки на 

суму 150,0 тис.грн., З вих по: 
по програмі фінансової підтримки житлово
будівельних кооперативів та об' єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на 2007 рік на суму 150,0 
тис. грн 

1.1.5. по КФК 180409 <<Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» зменшити видатки 
по кп "Броварські інженерні мережі" на суму 150,0 тис.грн. 

1.2. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 240900 
<<Цільові фонди, утворені opгaн~ місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади». зБІЛЬШИТИ видатки на суму 719,4 .тис. грн., 
крім того: зменшити потоЧВ1 видатки на суму 170,0 тис.грн., зБІЛЬШИВШИ 
при цьому капітальні видатки; . 

1.3. Відцїлу культури Броварсько! міської p~ збільшити видатки по 
КФК 240900 <<Цільові фонди, утвореН1 органами МІсцевого самоврядув8IПUI 
і місцевими органами виконавчої влади» на суму 160,0 тис. грн. по 
капітальному ремонту Броварської міської бібліотеки по вул. 



6 

Незалежності, 5. 

1.4. Відцілу капітального будівництва Броварської міської ради : 
1.4.1. по КФК 150101 «Капітальні вкладення» зменшити видатки на 
суму 1420,S тис.грн., з них: 

-по проектуванню та реконструкції кінотеатру їм. Т. г. Шевченко 

під Палац урочистих подій по вул. Київській, 155 в м. Бровари 
Київської області на суму 18,2 тис.грн.; 

-по проектуванню та реконструкції автомобільної дороги 

загального користуванни (вул. Грушевського) в м. Бровари на 
суму 134,5 тис. грн.; 

-по проектуванню, реконструкції та будівництву спортивних 

майданчиків на суму 137,0 тис .грн.; 
- по проектуванню та будівництву павільйону бюветного 
водопостачанни з артезіанської свердловини та благоустрій 
прилеглої території по вул. Грушевського в м. Бровари на суму 

94,7 тис. грн.; 
- по реконструкції майдану на перетині бульвару. Незалежності 
та вул. Гагаріна (ш черга) на суму 46,1 тис. грн.; 

- по проектуванню та будівництву комунального ринку міста по 
вул. Шолом - Алейхема на суму 150,0 тис. грн.; 

- по проектуванню та будівництву "РозміщеННJI гостьової 
парковки на 30 маmиномісць по вул. Київській, 292 м. Бровари 
ва суму 260,0 тис. грн.; 

-по дизайн-проекту та оздоблювальним роботам свиткової зали 
Палацу урочистих подій по вул. Київській В м. Бровари на суму 

24,3 тис. грн.; 
-по проектуванню та будівництву житла соціального призначеННJI 
по вулиці Красовського ва суму 449,9 ти. грв.; 

-по проектуванню та будівництву гостьової автостоJППCИ при 
будинку по вул. Кирпоноса, 7-а, в м. Бровари ва суму 103,9 тис. 
грн.; 

-по проектуванню та будівництву нових ДИТЯЧИХ та спортивних 
майданчиків на суму 1,9 тис.грн. 

1.4.2. по КФК 150101 <<Капітальні вкладеННJI» збільшити видатки на 
суму 2420,S тис.грн., з них: . 
_ Проектувавни, коригуванни робочого проекту та будівництво 

адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої 
території та культурно-виставковим комплексом з 

ГЛЯД&ЦЬКОЮ залою на 448 місць по вул. Гагаріна,.18 м.Бровари 
на суму 1420,S тис.грн.; 



7 
ПроектуванНJI та 
плавального басейну "Купава" 
Бровари на суму 1 000,0 тис.грн. 

реконструкцію 

по вул. Шевченко,! О м. 

1.4.3. по КФК 240900 <<Цільові фонди, yrвopeHi органами місцевого 
caмoBpJIдyВaнНJI і місцевими органами виконавчої влади» зменшити 
видатки на суму 1642,1 тис.грн., з них: 

- по проектуванmo та реконструкції кінотеатру їм. т.г. 

Шевченко під Палац урочистих подій по вул. Київській, 155 в м. 
Бровари Київської області на суму 5,2 тис. грн 
- по проектувaнmo, реконструкції та будівництву спортивних 

майданчиків на суму 255,2 тис. грн; 
-по проектувaнmo, коригувaнmo робочого проекту та 

будівництву 2-го вводу газопроводу в м.Бровари на суму 340,0 
тис. грн.; 

-по капітальному ремонту даху адмінбудинку по вул. Гагаріна, 
15 в м. Бровари на суму 25,7 тис .грн.; 
- по проектувaнmo та будівництву тимчасої автостоянки по вул. 
Гагаріна, 11 м.Бровари на суму 16,0 тис.грн.; 
- по проектувamпo та реконструкції плавального басейну 
"Купава" по вул. Шевченко,10 м. Бровари на суму 1000,0 
тис.грн. 

1.4.4. по КФК 240900 <<Цільові фонди, yrвopeнi органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» збільшити 
видатки на суму 642,1 тис.грн., з них: 

проектування та будівництво скверу по вул. Гагаріна,15 м. 

Бровари на суму 341,5 тис. грн.; . 
проектування, коригувaнНJI, реконструкцІЮ шатрового даху 

НВЦТМ на суму 140,0 тис. грн.; 
• w • ., 

проектування та кamтальнии ремонт вшськомату по вул. 

Грушевського, 1 з благоустроєм прилеглої території на суму 75,0 
тис. грн.; 

проектування, коригувaнНJI робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території 
та культурно-виставковим комплексом з ГЛJIДацькою залою на 

448 місць по вул. Гагаріна, 18 м. Бровари на суму 85,6 тис.грн 

Заступник міського голови В.О. Андрєєв 



Додаток 1 
до ріmеНИJI міської ради 

від 25.10.07 Н!! 464-28-05 

Доходп бюджету м.Броварп па 2007 рік 
~ 

Ііі Наііl\lепувапнв доходів 3агалЬ.llі СпеціалЬ.llі фОНД 
згідно із бlоджетвОIО фонд Разо". уТ .... 

класпфікаціЄIО 
6JОДЖет 

рО3Вlrncy - 2 1 3 4 5 - Податкові надходженпв )000 81174,5 2326,8 

Податки на доходп, податкп ва прпбуток, 

0000 податки на збiJJьmенпв ринкової вартості 65062,5 
0100 Податок з доходів фізичних осіб 64862,5 
0200 Податок на прибуток підприємств 200 

Податок ва прибуток підприємств і 

організацій, що валежать до комунальвої 

0202 власності 200 
0000 Податки на власність 2300 

Податок з власників транспортних засобів та 

0200 інших самохідних машин і механізмів О 2300 
Збори за спеціальве впковаввв природвих 

0000 ресурсів 4867,6 
0500 Плата за земmo 4867,6 

0000 Внутрішні податки ва товари та пос:луго 3894,1 26,8 
0601 Податок ва промисел 9 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
Шдприємmщької ДЇJШЬвості, об'єднань 
ГPOM8ДJIН, асоціацій, iвmиx добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

Q.603 статутів територіальних rpOMaд 85 

'09 Пnaта за державну реєстрацію, крім плати за 
державну реєстрацію суб"єктів 

0,1 ~И~КОЇДЇJШЬвості -
~o 

Плата за ТОРГОВИЙ патент ва деJПCi види 
3800 26,8 ~и~коіДЇJШЬИОСті 

.!!.оо Інші подато 7350,3 

~o ~сцевіподаткиізбори 1350 

~ Фіксований сільськогосподарський податок 0,3 

~ 
єдивий податок ДJIJI суб"єктів малого 

6000 ~иємвицтва 
3305 5723,7 О ~ НеподатквіВЦASодzевВD 

1100 !іадходжеВИJI коштів Від BЇДIDКOДYВ8ВIIJI 
~ ВтраТсіпьськогосподарського 
""",-!.. лісогосподарського вироБВИЦlва 2100 

тис.грн. 

РазО"1 

6-(гр.3+гр.4) 

83501,3 

65062,5 
64862,5 

200 

200 
2300 

2300 

4867,6 
4867,6 

3920,9 
9 

85 

0,1 

3826,8 
7350,3 

1350 

0,3 

6000 
9028,7 

2100 



: Частина прибудку (дОХОДУ) господарських 
І , орraнізаціЯ, JПCi вanежать до комунальної 
І 

і власності або у статутних фондах яких є 

110103 
частка комунальної власності 

20 
надходженВJI від розміщення в установах 

~ О 
банків тимчасово вільних бюджетних коштів 

~1040 2025 2025 -
АдміпістраТllвоі збори та ПJlатежі, доходи 

110000 від пекомерційооrо та побічооrо продажу 300 300 
[0900 Державне мито 300 300 -
tl0811 Адl\lіпістратпвві штрафи та іоші савкціі 320 320 
!40000 Інші пеподаткові вадходжеввв О 3 3 

"Грошові CTJlГВeННJI за ппсоду, заподіяну 
порymеВВJIМ законодавства про охорону 

навКОJIИIПВЬого природного середовища 

40621 внаслідок господарської та іншої дiJIльності"; 3 3 , Відсотки за КОРИСТУ&aивJI позиками, які 

41106 надавалися з місцевих бюджетів 
40603 Iвmi надходеЖIПIJI 640 

50000 Власні надходжеввв бюджетних уставов 3620,7 3620,7 

Плата за послуги, що надаються бюджетними 

50100 установами 3620,7 
Коmти, що отримуються бюджетними 

установами на виковaивJI окремих доручень та 

)0202 інвестиційних проектів 
)0000 Доходи від операцій з капітВJlОМ О 34649,7 34649,7 34649,7 

НадходжеВВJI від відчужеВIIJI майвІ, ве 
нanежить Автономній Республіці Крим та 

майвІ, що знаходиться у комунальній 
:0300 власності 11227,7 11227,7 11227,7 -о. 

Надходжеввв від продажу земт і 
~oo 23422 23422 23422 пематерівльВDX актовів 

НадходжеВВJI від продажу земельних ДЇJIJПIОК 
несільськогосподарського призначеввя до 

0100 
розмежування земель державної та 

23422 23422 23422 
КОмунальної власності --.;; 

)000 ЦiJJьовіфоВДD 
50839,8 50839,8 

-.;.:: 

0800 
Збір за забрудвеlDlJl вавКОлиlllRJ.ОГО 

31 31 
-.;,: ПРиродногосередовИ]Ца 

Цільові фонди yrвopeвї ВеРХОВНОIО Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 

~ 
Місцевого самоврядування та місцевими 

50808,8 50808,8 
оргаиами ВИJCонавчої влади 

84479,5 93540 34649,7 178019,5 
t-- Разом доходів (без травсфертів) 

t ОФ1diioi трансферти (р03JDDФРОВ)'lO'l'Ь" 3. 
~2553.2 9664,8 9125,8 62218 Пп _ • , 



Від органів державного 1'!ІРавniння 10000 О 
1оіоо Кошти, що надходить з інших бюджeriв 

о 

10200 Дотації 2542,2 2542,2 
;Іо201 Дотації вирівнювВННJI, що одержуються з 
І державного бюджety 

О О 
;>206 "Додаткова додація з державного бюджety 

БІоджету Автономної Республіки Крим та 

обласним бюджетам на змевmення Фактичних 
диспропорцій між місцевими БІоджетами 
через нерівномірність мережі бюджетних 
установ" 

О О 
10209 Івші дотації О О 
,10210 Додаткова дотація з державного БІоджету на 

забезпечеННJI видатків на ОШІату праці 

працівників бюджетних установ у зв"язRy із 
підвищеНIIJIМ розміру мінімальної заробітної 
ІШати, запроваджеНВJIМ П етапу Єдиної 

тарифної сітки, підвищеНВJIМ розмірів 

посадових ОЮІвдів та додаТІСОВОЇ ОШІати за , окремі види педагогічної діяльності у 
І співідноmенві до тарифної сітки, на ВИШІату 

стипендій і допомоги учням та студентам 

навчальних заЮІВДЇВ 

; 2542,2 2542,2 
10213 

Додаткова дотація з державного бюджety 

місцевим бюджетам ДJIJI поетапного 

запроваджеВНJI умов ОШІаТИ праці працівників 
бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної 

і сі'ПИ та забезпечеВНJI видатків на ОШІату праці О О 

10300 Субвенції, в тому числі: 50011,0 539,0 0,0 50550 
-

Субвевція на утримaВНJI об'єпів спільного 
І 

кориCtyВaННJI та чи ліквідацію негативних 

і наслідків діяльності об'єпів спільного 
i.Qi03 користуванвя 90 90 

r "Субвенція з державного бюджету місцевим 

~ бюджетам на ВИШІату допомоги сім'ям з 

І дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
І 

диТИНства, дітям-інвалідам та тимчасової І 

~30б державної допомоги дітям"; 15191,6 15191,6 



"Су6вевцUl з державного бюджету місцевим 

бюджетам на будівництво і придбання житла 
вШськовосл:ужбовЦJJМ та особам Рядового і 
нач8JIЬВИЦЬКОГО складу, звільнених в запас або , відставку за станом здоров' Я, віком, вислугою . ,. 
рОКІВ та У зв язку 13 скорочеНIIJIМ штатів, яхі 

перебувають на хвартирному обліку за місцем 
проживання, членам сімей з числа цих осіб, 
JПd загинули під час вихонання ними 
службових обов' язнихїв, а також учаснихам 
бойових дій в Афганістані та воєнних 

10307 конфліктів" 1570 1570 
"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на HВДВВВJI пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату елехтроенергіі, 
природного газу, послуг теПЛО-, 

водопостачaввJI і BOДOBїдвeдeВНJI, хвартирної 

IJЛa1И, вивезення побyrового сміття та рідхих 

W~08 нечистот"; 21574 21574 
r, 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам ~a нaдaRИJI пільг з поcnyг зв'язку та 

інших передбачеиих заховодавством пільг 

(крім пільг ва одержаиия ліхів, 

зубопротезування, оплату елехтроевергіі, 

природного і скраплевого газу ва побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного 

побyrового палива, послуг теПЛО-, 

водопостачaвиJI і водовідведевия, квартирної 
плати, вивезеllВJl побутового cмiТ1'Jl та рідхих 
нечистот) та компевсацію за пільговий проїзд 

10309 окремих категорій rpомадя:в"; 1806,6 1806,6 

і 
"Субвенція здержаввого БІоджету місцевим 

~ бюджетам ва нвдания пільг та житлових 
субсидій населевию на придбання твердого та 

r рідкого пічного побутового палива і 
2,1 2,1 10310 скрапленого газу"; 

І 

Субвенція з державного бlОДЖету місцевим І 

! 

І БJОДЖетам ва BeдeНВJI та вдмiвic1pYВaIIВJI 
92,3 92,3 Ш319 Державного реєстру виборців 

І 
І 

СубвеRЦiя з державвого бюджету місцевим , 
і БJOДЖетам на викоJl8ВlU[ іввесТИЦЇЙНИХ І 
: проектів, спрямованих на соціально- • І 
! . економічний розвиток регіонів, захоДІВ з І 
і 

ПопереджеВНJI аварій і запобiгaннJI І 
І 1'еХВогенвим катастрофам у жвтnово-
І 

КОмунальвому господарстві та ва iвmИX • 

~ аварійних об'єктах комунальної ~BOCТ1, в 
тому числі на ремонт і peKoHcтpyкцuo 

1055,8 1055,8 
I~ теПJIОВИХ мереж і котелень 



410323 

10338 

10349 

r-

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснеННJI виплат, визначених 
Законом Украіни "Про ресtpухтуризацію 
заборгованості з ВИІШат, передбачених 
cтaтrelO 57 Закону Украіни "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогічним та іншим 
кaтeгopiJJм працівників навчальних закладів" 

СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бlОДЖетам на соціально-економічний розвиток 
та на розвиток інфрасtpухтури регіонів 

СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи з енергозбережеНIDI, у 

тому числі оснащеНИJI інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків 

засобами обліку СПОЖИВaRIIJI води і теШІової 
енергії, ремонт і реконструкцію теШІових 

і мереж та котелень, будівництво газопроводів і 
газифікацію населених пунктів 

10373 СубвенцїJI з державного бюджету обласному 
бюджету Київської області на проведеННJI 

експерименту за принципом "Гроші xOДJlТЬ за 

дитиною" 

0363 СубвенцiJI з державного бlОДЖету місцевим 
бюджетам на фінансування у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвИ'1'ХУ 

місцевого самоврядування 2005 року 
0370 СубвенцiJI з державвого бюджету місцевим 

бюджетам на проведеННJI виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сim.ських, селищних, міських 
голів" 

_S8 СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бlOДЖетам ва утримання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піІшув8ВВJI, в 
диТJI1ШX будинках сімеЙІІОГО типу та 

_ npийомних сім'ях 

!!.оо з іншої частини бюджету 

713,3 713,3 

6500 6500 

539 

810,5 810,5 

490 490 

о о 

114,8 114,8 
9125,8 9125,8 9125,8 

Копrrи, oдep~ із загального фО~ ~~ ~ 9125,8 9125,8 9125,8 
!!.оо до бюджетурозвитху (спеціального mnи, l .... ~ 1111 ~~ 7 1032048 43775,5 240237,500 
р. 7." ~O -- О, , 

- азОМДОХОДІВ 11 .... ;j(~ ~~7 103204,8 43775,5 240237,500 
_ Веьоrо ДОХОДів rl_ 100 І А ~ ... 

.. .,...~ .... 
Секретар ради ~')..J, ~" І 
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InnnC'l :llUlCpWCllacri 111.ІІА1'Хі1 І" 
фіlllllcylllllНl 6у.аіlИII&nll 

па 
•• pWCNNI 

аата.'lаА 
НІ nOOl8l'DIC 6y.aillnlцnD 

рік 
61O,1181mlarv а6'СІП1ІI11 

IJOІСУ ..... 6ymi рааl 
111c.r]l11. " 111с.ПlII. 'ПІСо.,." 

2 3 4 5 6 
ВIlLlIn копhм.IIОМ lIy.alln ... _nl ІіРОlараокоі 
1.lаокоТ IIWI 2&540,1 
Dc.ara, D Т,., по all'anaa: 5991904 90,6 54361,9 2&540,1 

ПраеК'IJIIIIIINl та РСICOИстру1Щіа кiHcnarpy ім.Т.Г. 
ШСІ .. СНІСО nm ПІІІІЩ YPO'IIICnIX па,аіА па 
'аул.Кllrас.кіR, 155 І м.liра .. рп Кllrac.ICOI a6nu:ri 3724,0 39 22750 1220.3 
ПраскryaaНNI та РСICOIICJ1IYIЩЇI all1'OMa6IaWlat 
.аора"' JIUU .. tarv ICOpIIC1)'8lll'NI 
(аул..Гpywсас.lСОrv) І м. Iiра"РIІ 2765,0 56.3 12010 934.5 
Праскryaalllll, ICOpllJyIIUIНl ра6а .. ам прас!Пу та 
pcкallcrpyкuia MI';crplll.Hat ауЛllЦі рDllаниаrv 
:l1І1 .. СИНl ( 8Ул.Воп'QlIIІІNI) 30000 4.2 21745 2000,0 
ПраскryaaНIІІ, ICOpIIl}lllllNl ра6ачаrv npос!Пу та 
бу.аіlllllЦnO aaмilUcrpa11l111arv 6уа11ИК)' 3 
блlraycrpіDl nPlUlсrлаt ~llТOpiI та КУЛ.1УРНQo 
IllcnallCOllra. аамМСIССОМ :І J'Л.IIJIIIІIWIIПO 3lUl0I0 НІ 
441 місш. па ауЛ. Гanaріна, 11 M.lipa"pll 11741,0 11141 О 7312.5 
ПраСay8lU1ІІ1 та &,дilHlllrna HalllX ДlП'ІІ'INI та 

cnapnllHl1X мall.aвичIlКЇI 2000 2000 191,1 
ПраскryaaНIІІ та РСlCOllcrpy1ЩЇ8 ауА Ос:Іраас.кам 

м.liра"РII 1354,1 1354,1 1325,9 

ПраеауааиNl та ре8СОНcтpylЩЇlО маПcrplUlWlаt 

ауЛlщі .ПІА.наміс.lСОrv 3NІЧСНNI (fIYJIІЩЇ Кlllк. .. ) 
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PeICOHcrpyxцil MaR.alllry на nepmlИЇ 6улиару. 
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250323 

ПОlСазНlllСl1 

Додаток 5 
до рішсННJI r-пської ради 

від 25.10.07 N!! 464-28-05 

обсягів міжбюджетНllХ трансфертів 

СуБВСlщіі Брова СЬКОМУ pВnOllllOМY 610ДЖету 
Субвснція на yrpимDННJI об'єкriв спinьноro корИC1)'llDННJI чи ліквідацію 
негативних наспідків дUшьноcri об'єкriв сnШьноro корИC1)'llIUlНll, всьоro: 
в TOr-IУ числі: 

- на фін. підтрюпty r-liжpвйонної rазІПИ "Новс ЖИIТJI" 

Су6ВClщіи облаСНО.IУ 610ДЖету 

250324 Субвснців іНШЮI бюджетам на вико 
... 

проскriв 

Секретар POДII І.В.Свпожко 

40,0 

40,0 

40,0 

63,7 



Подання 

Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови -
заступнику міського голови 

Андрєєву В.О. 

. 
Прошу ВашОГО дозволу винести на РОЗГЛЯД сесії Броварської 

міської ради проект рішення, за пропозицією виконавЧОГО комітету : 
- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28.12.200· 
року N!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та до додатків 1,2 3,4,5.; 

Начальник Зеленська А.М. 

фінанСОВОГО управління 
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