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. ПРОПОЗИЦІї 
ДО РІшення Б~оВарсьКої міської раДl1 від 29.11.2007 року 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року 
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Н2.20 1-~ 4-05 "Про бю.джет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4. 
~1~П~ВІДНО д~ ЗакОНІВ України" Про Державний бюджет України на 

2007.pIК, Про МІсцеве самоврядування в Україні",частини 5 статті 23, 
cтaтrl 78 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції 

бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 
пропонує: 

ЗАГЛЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ. 

1. зменшити загальний обсяг доходної час,ТИНИ бющкету на загальну 
суму 1000,9 тис.грн., з них: ,', 

1.1. на виконання рішення сесії Київської обласної ради від 
06.11.2007р. Н!! 196-13-V "Про внесення змін до рішеННJJ Київської 
обласної ради від 28.12.2006 Н2 085-08-У "Про обласний бюджет 
Київської області на 2007 рік" збільшити доходну частину бюджету по 
КФК 41030600 «Субвенція з державного місцевим бюджетам!lа виплату 
допомоги з сім' ям дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, 
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» » збільшити на 
суму 480,0 тис. грн.; 

1.2. по КФК 11010000 <dIодаток з доходів фізичних осіб» зменшити на 
суму 1480,9 тис.грн.; 

ВИДАТКИ 
1.Збільшити видаткову частину бюджету на загальну суму 480,0 

ТИс • . грн., В тому ЧИСЛІ: Б .. 
. 1.I.Управлінню праці та соціального захист: населення роваРСЬКОl 

МіСької ради на загальну суму 480,0 тис.грн., з НИХ. •• • 
1.1.1. по КФК 090302 «Допомога у зв'язку з вanТНІСТЮ І пологами» на 

суМу 6,9 тис.грн.; і З 
1.1.2. по КФК 090303 «Допомога на дoгJIJIД за дитиною в ком до 

РОків» на суму 52 4 тис.грн.; 
1.1.3. ПО КФК 090304 «одноразова допомога при народження дитини» 

ІІа СУМУ 160,5 тис.грн.; 



~ 

. 1.!.4. П? КФК 090305 «Допомога на дітей, які перебувають 
ПІД ОПІКОЮ чи ПІІ(JJуванНJlМ» на суму 47 7 тис гр . 

1.1.5. ПО КФК 090306 «Допомо ' .. .. н., 
га на ДІтеи одиноким матерям» на суму 

129,4 тис.грн.; 

1.1.6. по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» 
зменшити видатки на суму 7,7 тис.грн.; 

1.1.7. по ~~K 090401 «Державна соціальна допомога 
МaJIозабезпеченим СІМ ям» зменшити видатки на суму 23,6 тис.грн.; 

1.1.8. ПО КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» на суму 114,4 тис.грн. 

2. Зменшити ~идаткову частину бюджету на загальну суму 1480,9 
тис.грн., в тому ЧИСЛІ: 

2.1. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки на 
заг8JIЬНУ суму 62,2 тис.грн., з них: 

2.1.1. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на загальну 
суму 180,1 тис.грн., з них капітальні на суму 26,0 тис.грн., поточні на суму 
154,1 тис.грн.; 

2.1.2. ПО КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та 
інші мистецькі заклади та заходи» збільшити видатки на суму 19,9 тис.грн.; 

2.1.3. ПО КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» на суму 40,0 
тис.грн.; 

2.1.4. ПО КФК 120201 <illеріодичні видання (газети та журнали)>> на 
суму 40,0 ТИС.ГРН.; 

2.1.5. ПО КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 
видатки на загальну суму 22,848 ТИС.Ірн., з них по КВК 1111 «Заробітна 
плаТа» на суму 3,1 тис.грн., ПО КВК 1120 <<Нарахування на заробітну 
плату» на суму 1,2 тис.грн., зменшивШИ при цьому видатки на суму 4,848 
тис.гри. 

2.2. Управлimпo містобудування та архітектури Броварської. міської 
ради збільшити видатки по КФК 010116 «Органи МІсцевого 
самоврядувaннJl» на суму 0,4 ТИС.Ірн. 

2.3. Управлішпо економіки Броварської міської ради зменшити 
видатки на суму 100,0 тис.грн., З них: 

2.3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» ~менmити 
Видатки по КВК 1111 «Заробітна плата» на суму 2,4 ~C.ГPH., Зб~mивПІИ 
пр КВК 1120 <<Нарахування на зароБІТНУ плату», 
и цьому видатки по на суму 1 ОО О 

2.3.2. ПО КФК 250404 <dнШЇ видатки» зменшитИ видатки , 
ТИс.гри. 

омунального господарства Броварської 
. 2.4. Управліюпо житлово-~ аль с 700,0 тис.грн., З них: 

МІСЬкої ради збільшиТИ видатки.~а З~тки>~м~mити видатки на суму 100,0 
2.4.1. по КФК 250404 <dнШi вида 

тис.грн.; 
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2.4.2. по K~K 1 ОО 103 «Дотація житлово-комунальному 
господарству» зБІЛЬШИТИ видатки на суму 800,0 тис.грн.; 

2.4.3. по КФК 100203 «Благоустрій міста» збільшити капітальні 
видатки на суму 50,4 тис.грн., за рахунок зменшення поточних видатків. 

2.5. Відділу У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради 
зменшити видатки на суму 18,3 тис.грн., з них: 

2.5.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 
видатки по КВК 1111 «Заробітна плата» на суму 1,3 тис.грн., зменшивши 
видатки по КВК 1120 «Нарахування на заробітну плату»; 

2.5.2. по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді» зменшити видатки на суму 5,0 тис.грн.; 

2.5.3. по КФК 091105 «Утримання клубів підлітків за місцем 
проживання» збільшити видатки на суму 13,9 тис.грн.; 

2.5.4. по КФК 091214 «Інші установи та заклади» зменшити видатки на 
суму 27,2 тис.грн. 

2.6.Відділу культури Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну суму 39,2 тис.грн., з них: 

2.6.1. по КФК 110103 «філармонії, музичні колективи і ансамблі та 

інші мистецькі заклади та заходи» збільшити видатки на суму 59,1 
тис.грн.; 

2.6.2. по КФК 110201 «Бібліотеки» зменшити капітальні видатки на 
суму 30,1 тис.грн., збільшивши при цьому поточні видатки на суму 10,2 
тис.грн. 

2.7. Управлінню освіти Броварської міської ради зменшити видатки на 
загальну суму 2140,0 тис.грн., з них: 

2.7.1. по КФК 070201 "Загальноосвітні ~оли (в т.ч. ~~~a-Д~T~ 
. .) спеЦІ·8JIІ·ЗОВаш школи Лlцеl nмназll садок 1Нтернат при ШКОЛІ, ' , , 

колегіуми)" зменшити видатки на суму 1179,9 тис.грн.; 
2.7.2. по КФК 070202 <<вечірні (змінні) школи» зменшити видатки на 

суму 43,2 тис.грн.; ... .. 
2 7 3 070401 "Позашкільні заклади ОСВІТИ, заходи ІЗ позamкшьНОl 
. . . по 343 6 ТИС грн . 

роботи з дітьми" змеНШИТИ видатки на суму , : ., 
2.7.4. по КФК 070804 <<Централізована бухгалтерw) зменшити видатки 

Ва суму 106,3 тис.грн.; . сиротам та дітям позбавлених 
2 7 5 КФК 070808 «Допомога ДІТЯМ- , 
. . . по ься 18 років»збільшити видатки 

батьківського піклування, яким виповlПОЄТ 

Ва суму 1,1 тис.грн.; . ки на соціальний захист» зменшити 
2.7.6. по КФК 090412 «Інпn видат 

ВИДатки на суму 5,0 тис.грн.;. 1'КИ» зменшитИ видатки на суму 10,1 
2.7.7. по КФК 250404 «lнІП1 вида 

ТИС·ГРН.; • і заклади освіти» зменшити видатки 
2.7.8. по КФК 070101 «ДОПІЮльн 

Ва суму 392,5 тис.грн.; 
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~.7.9. ~o. КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у 

сфеРІ наРОДНОІ ОСВІТИ» зменшити видатки на суму 21 8 . 
2 7 1 О КФ , тис.грн., 
.. . по К 070805 «Групи централізованого господарського 

обслуговування» зменшити видатки на суму 6,0 тис.грн.; 
2.7.11. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

ДЮСШ» зменшити видатки на суму 32,7 тис.грн. 

2.8. Ф~нансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 010116 
«Органи МІсцевого самоврядування» збільшити капітальні видатки на суму 
1,5 тис.грн., за рахунок зменшення поточних видатків. 

2.9. Управлінню праці та соціального захисту Броварської міської ради 
збільшити видатки на загальну суму 100,0 тис.грн., З них: 

2.9.1. по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 
видатки по КВК 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на 
суму 0,8 ТИС.грн., за рахунок зменшення поточних видатків; 

2.9.2. по КФК 090209 <dнші пільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою» зменшити видатки на суму 20,0 тис.грн.; 
2.9.3. ПО КФК 090214 <dIiльги окремим категоріям громадян з послуг 

зв'язку» зменшити видатки на суму 20,5 тис.грн.; 
2.9.4. ПО КФК 170102 <<Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» збільшити 
видатки на суму 160,5 тис.грн.; 

2.9.5. ПО КФК 170302 <<Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
окремим категоріям громадян на залізничному транспорті» зменшити 
видатки на суму 20,0 тис.грн. 

СПЕЦIAJlЬВИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Зменшити загальний обсяг доходів спеціального фонду на загальну 

суму 2197,0 ТИС.грН., з них: . В Р 
1.1 по КФК 50110000 " Цільові фонди .утвореН1 ерховною адою 

Ав .. р бліки Крим органами МІсцевого самоврядування та 
ТОНОМНОl еслу .~" 596 О тис грн.· 

місцевими органами виконавЧОI влади на суму. '. . , .. 
1.2. по КФК 31030000 <<НадходжеННJI ВІД .. В1ДчужеННJI манна, яке 

... р публіці Крим та манна, що знаходиться у 
належить АвТОНОМНІИ ес 

... . на CVUV 1501,0 тис.грн.; 
комунальши влаСНОСТІ» J ••• .1 • транспортних засобів та 

13 по КФК 12020000 <Юодаток з власНИКІВ 
. ... .• 'еханізмів» на суму 1 00,0 тис.грн. 
1ІППИХ самоХІДНИХ машин І ~y~ 

ВИДАТКИ 

НИЙ обсяг видаткової частини спеціального фонду 
1. Зменшити загаль н з них· 

БЮджету міста на сУМУ 2187,3 тис. гр ., . 



. 1 .. ~. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
МІСЬКОІ ради зменшити видатки на загальну суму 1490,3 тис.грн. : 

.1.1.1. по КФК 170703 . «Видатки на проведення робіт пов'язаних із 
буд~вниц:вом, реКОН~ТРУКЦІЄЮ, ремонтом та утриманням автомобільних 
ДОРІГ» зБІЛЬШИТИ капІтальні видатки на суму 249,7 тис.грн.(в т.ч. на суму 
9,7 тис. грн за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.07), 
зменшивши при цьому поточні видатки на суму 340,0 тис.грн. 

1.1.2. по КФК 1501 О 1 «Капітальні вкладення»: 
- зменшити видатки по програмі по встановленню когенераційної 

установки на котельні по вул. Кірова, 96» на суму 1500,0 
тис.грн.; 

- збільшити видатки по програмі фінансової підтримки житлово-
будівельних кооперативів та об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на 2007 рік на суму 100,0 тис.грн. 

1.1.3. по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» збільшити 
капітальні видатки на суму 339,8 тис. грн. та КЕК 1165 «Оплата інших 
комунальних послуг» на суму 211,4 тисгрн., за рахунок зменшення . 
поточних видатКІВ; 

1.2. Управлінюо освіти Броварської міської ради по КФК 240900 
<<Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади» зменшити видатки на суму 34,0 тис.грн.: 

збільшити поточні видатки на суму 54,4 тис.грн. за рахунок 
зменшення капітальних видатків; 
зменшити видатки по встановленню вузлів тепло- та 
водообліку на суму 47,0 тис.грн.; 
збільшити видатки на придбаННJI матраців у дошкільні 
заклади освіти на суму 13,0 тис.грн.; 
зменшитИ видатки по ремонту сантехнічного обладнання в 
зоm 2 3 6 9 10 та НВК на суму 1,3 тис.грн.; 
зме~т~ 'в~атки по ремонту спорзалів в зоm Н! 2,10,1 та 
актовий зал СЗОШ Н!7 на суму 1,1 тис.грн.; 

ДН3 "З иб" идатки по ремонту груп в олота рка, 
зменшитИ в "1 3 н . " "Джерельце" "Колосок на суму , тис.гр ., 
"Катруся , ' 

И видатки по ремонту елепрообладнаншІ в ДН3 змеНПІИТ . ""В· к" на суму 2 3 . ""Теремки" "БаРВІНОК, 1Ночо , 
"ЗІрочка , ' 

тис.грн.; .-u ПО ремонту їдальні У гімназії ім. Олійника 
змеНШИТИ ВИД8 ... а-
зоm .ко 1 на суму 0,3 тис.грн.; 

та - тки по капітальному ремонту дахів в ДНЗ 
зменши~и . ВИД8а" "Зірочка" на суму 10,7 тис.грн.; 
"ЧервоНl ВІТРИЛ , 



.. 
зменшити видатки по . 
коридорів . капІТальному ремонту 
на суму 2 4' елеКТРООСВІтлення, опалення гімназії ім. Олійника 

, тис.грн.; 

зменшити видатки по ремонту підмостки в 30Ш Ко 5 6 7 1 О 
та днз "Ка тру " "Ч .. - ", ся, еРВОНl ВІтрила" "Теремки" на суму 206 
тис.грн.; , , 

збільшити видатки . по ремонту ДНЗ «Зlрочка» на суму 40 О 
тис.грн. ' 

1:3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
зБІЛЬШИТИ видатки на суму 49,0 тис.грн., з них : 

1.3.1. по КФК 150101 «Капітальні вкладення» збільшити видатки на 
суму 49,0 тис.грн.: 

- зменшити видатки по «Проектуванюо та реконструкції вул. 

OC~OBCЬKOГO м. Бровари» на суму 444,1 тис.грн.; 
- збшьm~ти .~идатки по проектуваННlО та реконструкції 
автомобlЛЬНО1 дороги загального користування (вул. 
Грушевського) в м. Бровари на суму 0,1 тис.грн.; 

-збільшити видатки по проектуванюо, коригуванюо робочого 

проекту та будівництво кладовища по вул. Кутузова в м. 

Бровари на суму 440,0 тис.грн.; 
-збільшити видатки по проектуванню та реконструкції кінотеатру 
ім. Т.Г. Шевченко під Палац урочистих подій по вул. Київській, 
155 в м. Бровари Київської області на суму 4,0 тис.грн.; 

-зменшити видатки по «Проектуванюо та реконструкції 
адмінбудинку по вул.Гагаріна, 15 в м.Бровари з благоустроєм 
прилеглої території» на суму 125,0 тис.грн.; 

-збільшити видатки по «Проектуваншо та будівництву скверу по 
вул. Гагаріна,15 м.Бровари» на суму 125,0 тис. грн. 

-збільшити видатки по <dIроектування та реконструкцію гімназії 
ім. Олійника по вул. Красовського 3-а» на суму 49,0 тис.грн. 

1.3.2.по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» здійснити 
перерозподіл: .. 

_ зменшити видатки по проектування та БУДІВНИЦТВО ВОДОВІДВОДУ 
дощових та талих вод по 1 О мікрорайону в м. Бровари Київської 
області в сумі 460,0 тис.грн.; 
збільшити видаТКИ по проектуванню, коригуванню робочого 
проекту та будівНИЦТВО кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари 

на суму 460,0 тис.грн. 

1.4. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки в 
загальній сумі 252 О тис.гри., з них:: . . 

1.4.1. по КФК 240900 <<Цільові фонди, YТB~peH1 о~ганами МІсцевого 
самОВрядування і місцевими органами виконавЧО1 влади». 



7 
зменшити видатки в сумі 151,0 тис.грн. по будівництву церкви 

<dIeтpa і Павла»; 

- збіл~:пити . видатки по будівництву церкви "Покрови Пресвятої 
БОГОРОДИЦІ в СУМІ 49,0 тис.грн. 

1.4:2. по КФК ,180.409. «Внески органів місцевого самоврядування у 
стаТУТНІ фонди суб ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ діяльності» зменшити видатки 
по поповненню статутного фонду редакції газети "Броварська панорама" в 
сумі 150,0 тис.грн. 

1.5. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради ПО КФК 
240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади» зменшити видатки в сумі 80,0 
тис.грн. 

1.6. Управлінню комунальної власності по КФК 240900 «Цільові 
фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади» зменшити видатки в сумі 380,0 тис.грн. 

1.7. внести зміни в пункт 1.1.2. пропозицій до рішення Броварської 
міської ради від 14.08.2007 Не 410-25-05 «Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 28.12.2006 року Не 201-14-05 "Про бюджет 
міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4» та в пункт 1.1.1.2. пропозицій до 
рimеиня Броварської міської ради від 25.10.2007 Не 464-28-05 <<Про 
внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 року Ne 
201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4» ВИЮІав~ 
іх в наступній редакції, а саме: слова «видатки H~ програму по безпеЦІ 
дорожнього руху міста на 2007-2011 роки» зaмuurrи на «видатки на 

благоустрій міста». 

Заступник міського голови 
В.О. АндрЄЄВ 



Додаток 1 
до рішення міської ради 

від Jrl.lf.lt:orp Н!! II'~-J,t}-O~-

ДОХОДІІ БIОДіКС1у І\І.БРОВПРІІ ІІа 2007 рік 

- Haiil\lCllYBallllR доходів 
тис.грн 

:од 3ПГnЛLІІІІЙ СпеціnЛLlІІlЙ фОllД Pll30J\I 
зПдllО і] бlОДЖСТllОIО 

фОllД PII30J\I ут.ч. 

КJJаСllфікаціЄIО 
б.оджет 

РО3ВІІТКУ - 2 1 З 4 5 6-(гр.3+гр.4 

0000 Податкові IlnДХОДЖСllllR 79693,6 2226,8 81920,4 -
ПодаТЮI ІІа ДОХОДІІ, подаТКl1 ІІа ПРllбуток, 

0000 DодаТЮI ІІа збілЬШСllllR PIIIIKOBOЇ вартості 63581,6 63581,б 

0100 Податок з доходів фізичних осіб 63381,6 63381,і: 

0200 Податок оа прибуток підПРllЄl\lСТВ 200 200 
Податок на прибуток підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

0202 власності 200 200 
~OOOO Податки на власність 2200 2200 

Податок з власників транспортних засобів та 

0200 інших самохідних машин і механізмів О 2200 2200 
,-

Зборо за спсціалы�сc Вllконаннв ПрllрОДllІІХ 

;0000 ресурсів 4867,6 4867,6 
OSOO Плата за земmo 4867,6 4867,6 

0000 Вlryтрішні подаТКl1 ІІа товари та ПОСЛУГІІ 3894,1 26,8 3920,9 

0601 Податок на промисел 9 9 

Плата за державну реєстраціІО суб"єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
rpом8ДЯН, асоціацій, інших добровільних 

~3 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

85 85 статутів територіальних громад 
'0609 Плата за державну реєстраціІО, крім плати за 

державну реєстраціІо суб"єктїв , 

-- WЩnриємницькоідіяльності 0,1 0,1 

0700 
IInата за торговий патент на деякі види 

3800 26,8 3826,8 

~ 
~иємницькоїдіяльності 

7350,3 7350,3 
Illшl податки 

.()100 Місцеві податки і збори 1350 1350 

....;;;: 

~ !,іксований сільськогосподарський податок 0,3 0,3 

ЄДИВИі податок ДЛJI суб"єхтїв малого 
6000 6000 .()SOQ n· 

Diii~иємвицтва 3305 5723,7 О 9028,7 
~ І'--. НеподаТКDі IlадходжСОНSI 
, О НадХодження коштів від відшКОДУВання 
_ ~1paT сільськогосподарського 2100 2100 
............. ~оroсподарського виробництва 

• 



і ЧоСТІfна при удку (доходу) господарських 
організацій, які належать до комунальної 
ВJlOCHocтi або у СТ81УПшх фондах яких є 

б 

3 частка комунальної власності 
1010 " 20 
- НDдXодженНJI ВІД розr.l1щення в установах 

D банків тимчасово вільних бюджетних коштів 
" 10400 - 2025 202~ 

Адl\lіllістраТllВllі зБОР11 та платежі, ДОХОДІ. 

%0000 від IICKOl\lcpЦЇnllOГO та побіЧІІОГО продажу 300 30. 
20900 Державне мито 300 ЗО( . 
10811 Адl\lіllістраТllВllі штрафll та іllші саllкції 320 32( 
40000 lоші Ilсподаткові IlаДХОДЖСllllП О 3 ':І ... 

"Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенНJlМ законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

40621 внаслідок господарської та іншої діяnьності"; 3 3 

tl06 
Відсотки за користування позиками, які 

надавалися з місцевих бюджетів 

~0603 Івші надходежнНJI 640 

50000 8ласоі НDДXоджеННR бlОДЖетнох установ 3620,7 3620,7 

Плата за послуги, що надаються бюджетними . • 
50100 установами 3620,7 

Кошти, що отримуються бюджетними 
установами на виконанНJI окремих доручень та 

~202 інвестиційних проектів 
)0000 ДОХОДИ від опсрацШ з квпіталом О 33148,7 33148,7 33148,7 

НадходжеННJI від відчужеННJI майн&, яке 
належить АвТОНОМНІЙ Республіці Крим та 

~OO 
маАн&, що знаходиться у комунальній 

9726,7 9726,7 9726,7 власностї 

~ ВадходжеНllJI від продажу ЗСl\Ілі і 
!!!!о RеАlвтерівлыІІх вктовів 23422 23422 23422 

НадходжеННJI від продажу земельних ділянок 
неСільськогосподарського призначеННJI до 
P03Me>Кyв8ННJI земель державної та І 

~ 23422 23422 23422 
КОМУНальної власності 

!! Цільові фОllДО 
50243,8 50243,8 

~ 
Збір за забруднеННJI навкоnишвього 

31 31 
~ИРодногосередовища . 
Цільові фонди утворені ВеРХОВНОIО РадОIО 
Автономної Республіки Крим, органами 

~ 
t.JЇcцeBOГO самоврядування та місцевими 

50212,8 50212,8 
~~амивикон8вчоївлади 

82998,6 91343 33148,7 174341,6 

t' ~Ol\l доходів (без трансфертіВ) 
0000 ~ФіеіnВі трвосферто (РОЗШІІФР~ВУІОТЬСD ЗВ 

53033,2 9664,8 9125,8 62698 
~ ~MO траllсфсртів та бlОджe'l'!В) 



10000 Від органів державного управління . 
]оіоо КОШ'Пf, що надходить з інших бюджетів 

О І 

]0200 Дотації 2542,2 2542, 
10201 Дотації виріВНIОВання, що одержуються з 

державного бюджету 
О 

J0206 "Додаткова додація з державного бюджету 
бюджету Автономної Республіки Крим та 
облаСНlfМ бюджетам на зменшення фаf(ТIfЧНИХ 
Дlfспропорцій між місцевими бlоджетами 
через нерівномірність мережі бюджетних 
установ" 

О І 

10209 Інші дотації о І 

10210 Додаткова дотація з державного бюджету па 
забезпечення видатків на оплату праці . 
працівників бюджетних установ у зв"язку із 
підвищенням розміру мінімальної заробітної 
мати, запровадженням 11 етапу Єдиної 
тарифної сітки, підвищенням розмірів 

посадових окладів та додаткової оплати за 

t окремі види педагогічної діяльності у 

співідношенні до тарифної сітки, на виплату 

стипендій і допомоги учням та студентам 

навчальних закладів 

2542,2 2542,~ 

10213 

Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевим бюджетам для поетапного 
звпроваджеННJI умов оплати праці праціВЮlків • 

бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної 
сітки та забезпечеННJI видатків на оплату праці О О -10300 Субвенції, в тому числі: 50491,0 539,0 0,0 51030 -
Субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування та чи ліквідацію негативНИХ 

~оз 
наслідків діяльності об'єктів спільного 
користування 90 90 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бlОДЖетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
диТинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

~ державної допомоги дітям"; 15671,6 15671,6 



... 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
БЮДЖетам на будіВНlfЦТВО і придбання Жltтла • 
військовослужбовцям та особам рядового і 
начальницьКОГО складу, звільнених в запас або , 

• 
відставку за станом здоров'я, віком, вислугою 

років та у зв'язку із скороченням штатів, які 
перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживання, членам сімей з Числа цих осіб .. ' 
ЯКІ загинуmf пІД час виконання ними 

служБОВIfХ обов' ЯЗНlіків, а також учасникам 
бойовИХ дій в Афганістані та воєнних 

\0307 конфліктів" 1570 157С 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, 

ПРlfРОДНОГО газу, послуг теnЛО-, 
. 

водопостачання і водовідведення, квартирної 

мати, вивезення побутового смітrя та рідких 

0308 нечистот"; 21574 21574 
І 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам 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 теnло-, 

водопостачВННJI і водовідведення, квартирної 
і 

плати, вивезення побутового смітrя та рідких 

!09 
нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян"; 1806,6 1806,6 

а 
"Субвевція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових 

~ 

субсидій населеНJUО на придбання твердого та 

~ 
рідкого пічного побутового палива і 

2,1 2,1 
Скрапленого газу"; 

Субвенція з дер>кввного БІоджету місцевим 

!!!2 
бlOДЖетам на ведення та адміністрування 

92,3 92,3 
t8сржавного реєстру виборців 
Субвенція з державного БІОД>Кету місцевим 

: бюдЖетам на виконання інвестиційних 
lІроектів, спрямованих на соціально- . . 
С1СОномічний розвиток регіОнів, захОДІВ з 

ПОпередження аварій і запобігання 
ТеХНогенним катастрофам у ЖИТЛОВО-

~ ~мy roCllOДllpcтвi та ва iнDIИX • 
аварійних об'єктах комунальної власноСТІ, в 

~ t014y ЧИслі на ремонт і реконструкцЬо 1055,8 .. 1055,8 
ТеlJJtових мереж і котелень 



І"" 

10323 
Субвенція з державного бlоджету місцевим 
бюджетам на здійснення Виплат, визначеНIJХ 
Законом України "Про реСТРУКТУРllзацію 

І заборгованості з виплат, передбачеНlіХ 

~". cтaтrelO 57 Закову України "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогічним та іншим 

І 
. категоріям працівників навчальних закладів" 

Гt0338 
: Субвенція з державного бюджету місцевим 
І бlОДЖетам на соціально-економічниR розвиток 
і та на розвиток інфраструктури регіонів 

~0349 
Субвеиція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на заходи з енергозбереженВJI, у 

тому числі оснащенВJI інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків 

засобами обліку споживання води і тепловоі 

енергії, ремонт і реконструкціlО теплових 

мереж та котелень, будівництво газопроводів і 

t газифікаціІо населених пунктів 
10373 Субвеиція з державного бюджету обласному 

бюд>кету Київської області на проведенВJI 

експерименту за принципом "Гроші ходять за 

дитиною" 

10363 Субвеиція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конхурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самОВРЯДУВВВВJI 2005 року 
10370 Субвевція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведеВRJI виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
l.tісцевих рад та сільських, селищних, місьюtX 

l голів" 

03S8 Субвевція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклувВВВJI, в 

диТJIЧИX будинках сімейного типу та 

~ nPиііомвих сім'ях 
~ З іншої частини бюджету 

713,3 

6500 

539 

810,5 

490 

о 

114,8 
9125,8 

о КОIl1ТИ, одержані із загального фонду бюджету· 9125 8 

~ ао бюджету розвитку (спеціального фо~~ ~ ~!J1J1I~ 101007:8 

"""'- РазО.1 доходів /І * ~ ~I ..аН:'101007,8 
""",-.!сього доходів .. , ,,~ ф' 

'/ ffI~ ,О) " С 'q ~a 
екретар paдll ca,\~ І..., ID 

) ~~~~ ~:ablb 
"'" 1 

W _ 

9125,8 

650 

810,~ 

49( 

( 

114,8 
9125,8 

9125,8 9125,8 
42274,5 237039,600 
42274,5 237039,600 

I.В.Сапожко 
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Секретарю ради 

Сanожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, па відбудеться 29.11.2007 року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітету : 

І - Про затвердження звіту про виконання бюджету м. Бровари за 9 
W місяців 2007 року; 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 
V року N!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та до додатківl,2 

3,4. 

Начальник 
фінансового управління v.~и;&u;,", А.М.Зеленська 
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