
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про внесення змін до рішення І 

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

Розглянувши пропозиції виконавчого ~OMiTeтy Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст.78 Бюджетного кодексу Украіни, та 
враховуючи рекомендації постійної KOl\ficiї 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; від 25.10.2007 N!! 464-
28-05; від 29.11.2007 N!! 499-29-05) : 

1.1'. В пункті 1 цифру «237039,6» замінити на цифру <<224025,9»; 
1.2. В пункті 1.1. цифру «136031,8» замінити на цифру «133096,8» 
1.3. В пункті 1.1.1. цифру «50401,0» замінити на цифру «47466,0» 
1.4. В пункті 1.2 цифру «101007,8» замінити на цифру «90929,1»; 
1.5. В пункті 1.2.1. цифру «42274,5» замінити на цифру «35596,7 »; 
1.6. В пункті 2 цифру «245711,1» замінити на цифру «232697,4»; 
1.7. в.пункті 2.1. цифру« 137488,1» замінити на цифру ~<13455З,I» 
'1;8~ В пункті 2.2. цифри «108223,0» та «36685,9» заміНИТИ на цифри 

«98144,3» та «30008,1». 

2 Додатки 123·4 до рішення Броварської міської ради від 28.12.2006р . 
. N!! 201-14-05' "Про бюджет міста на 2007 рік" з Hac~ ~мінами 
викласти в новій редакції (додаються). ..; .:: .. ;; 



.' 
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3. Головним розпорJIДНИКВМ бюджетних коштів, на казначейських 
рахунках JIКИX, є залишок невикористаних коштів на поповнення 

статутних фондів підприємств, а також додатково виділені кошти, 
перерахувати на розрахункові рахунки підприємств, що відкриті в 
установах банків. 

4. Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків, згідно з даним рішеННJIМ. 

s. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття. 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Киjвськоl ОБЛАСТІ 
ВИКОВАВЧИЙКОNПТЕТ 

07400, М. Бровари, вул. Гагаріив,15. Теш. (294) 5-40-94, 224-62-72 

_~~----------~Nи--____ ~Г D Ha}@-_____ Від 

IІРОПОЗиll1Ї 
до рішення Броварської міської р~и від 20.12.2007 року 

"Про внесення змін до рішення 
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Броварської міської ради від 28.12.2006 року 
Nи.201-~4-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та додатків 1,2,3,4. 
В1ДПОВ1Дно до Законів Украіни" Про Державний бюджет України на 

2007 рік", " Про місцеве самоврядування в Украіні",частиии 5 cтaтri 23, 
cTaтri 78 Бюджетного кодексу Украіни, розгmmyвши пропозиції 
бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬn И Й ФОНД 
ДОХОДИ 

1. на виконання розпорядження голови Київської обласної державної 
адмініС1рації від 18.12.2007 Ни 1418 зменшити загальний обсяг доходної 
частини бюджету на суму 2935,0 тис.грн., з них по КФК 41030800 
«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло -, водопостачання і BOДOBїдвeдeВВJI, квартирної плати, 
~JlВезеНWI побутового сміття та рідких нечистот» на суму 2935,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

1. 3меВПІИТИ видаткову частину бюджету на загальну суму 2935,0 
ТИС.грН., в тому числі: 

1.1. Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки на 
загальну СУМУ 320,5 тис. грн., з них: 

1.1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядувamw) збільшити 
видатки по КВК 1111 «Заробітна плата» на суму 21,362 тис.грн., за 
рахунок зменшення потоЧНИХ видатків; 

1~1.2. по КФК 250102 <<Резервний фонд» збільшити видатки на суму 
І 

320,5 тис.грн.; . . 
1.1.3. по КФК 170901 <<НацІональна програма шформатизації» 

збільшити видатки на суму 30,0 тис.грн., зменшивши при цьому капітальні 

видатки. 



~ 

1.2. ~праВЛінню містобудування та архітектури Броварської міської 
ради збшьшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 
самоврядування» на суму 0,6 тис.грн. 

1.3. Управлінню економіки Броварської міської ради зменшити 
видатки на суму 8,7 тис.грн., З них: 

1.3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядувaннJI) збільшити 
видатки на суму 2,5 тис.грн. 

1.3.2. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 11,2 
тис.грн. 

1.4. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради зменшити видатки по КФК 100203 «Благоустрій міст&» на 
суму 20,0 тис.грн. 

1.5. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради 
зменшити видатки на суму 33,0 тис.грн., з них: 

1.5.1. по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого caмoBpJIД)'В8IIВJI) збільшити 
видатки на суму 4,1 тис.грн.; 

1.5.2. по КФК 091214 <dнші установи тазаІОІ8ДИ» збільшити капітальні 
вида~ на суму 24,0 тис.грн., зменшивши при цьому поточні видатки на 
суму 61,1 тис. грн. 

1.6.Відділу культури Броварської міської ради зменшити видатки на 
загальну суму 87,8 тис.грн., з вих: 

1.6.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядувaннJI) збільшити 
видатки на суму 4,7 тис.грн. 

1.6.2. ПО КФК 110201 <<Бібліотеки» зменшити видатки на суму 46,0 
тис.грн.; 

1.6.3. ПО КФК 110202 <<Музеї і вистав.ки» збільшити видатки по квк 
1111 «Заробітна плата» на суму 2,1 тис.грн. та по КВК 1120 <<Нарахува.ввя 
на заробітну плату» на суму 1,0 тис.грн., за рахунок змевmеВВJI поточних 
видатків; 

1.6.4. по КФК 110204 <<Палаци і будинки культури, клуби та iвmi 
заІОІади клубного типу» зменшити видатки на суму 20,2 тис .. гр~.; 

1.6.5. по КФК 110205 <dI1коли естетичного виховa.нвJI Д1тею) зменшити 
видатки на суму 45,2 тис.грн.; . . . 

1.6.6. по КФК 110502 «Інші КYJIЬ~HO - ОСВІТВ1 заклади та заходи» 
збільшити видатки по КВК 1111 «ЗароБІтна плаТ8» на суму 2,3 тис.грн. та 
по КВК 1120 <<Нарахування на заробітну плату» на суму 0,9 тис.грн., 
зме ши при цьому поточні видатки на суму 4,2 тис.гри.; 
~.по КФК 110103 «Філармо~, музичні колективи і ансамблі та 

інші мистецькі заКJI8ДИ та заходи» зб1JlЬІПИТИ видатки на суму 19,9 тис.гри. 

1.7. управліНlПO освіти Броварської міської ради 
1 • • 

п~рерозпод1Л кОШТІВ: 

·w 
зД1ИСНИТИ 
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самоврядувaннsn) . 1.7.1. по КФК 010116 «Органи місцевого 
збшьшити видатки на суму 19,8 тис.грн.; 

1.7.2. ПО КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» збільшити видатки 
на суму 34,1 тис.грн.; 

1.7.~. по КФК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 
садок, Інтернат при школі), спеціалізовані школи ліцеї гімназії . )" ' , , 
I(ОЛ~ПУМ~ зменшити поточні видатки на суму 27,8 тис.грн., збільшивши 
кamталЬНl на суму 21,4 тис.грн.; 

1.7.4. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми» зменшити видатки на суму 26,8 тис.грн.; 

1.7.5. по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері 
народної освіти» збільшити видатки на суму 0,4 тис.грн.; 

1.7.6. по КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» зменшити видатки 
на суму 2,8 тис.грн.; 

1.7.7. по КФК 070805 <<Групи централізованого господарського 
обслуговування» збільшити видатки на суму 8,3 тис.грн.; 

1.7.8. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮСШ» зменшити видатки на суму 26,6 тис.грн. 

1.8. Службі у справах дітей Броварської міської ради зменшити 
видатки на суму 6,0 тис.грн., З них: 

1.8.1. по КФК 091106 «Інші видатки» зменшити поточні видатки на 
суму 8,0 тис.грн., збільшивши при цьому капітальні видатки на суму 2,0 
тис.грн.; 

1.8.2. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядув8ННJl) збільшити 
видатки на суму 2,2 тис.грн., в т.ч. по КВК 1111 «Заробітна плаТ8» на суму 
0,7 тис.грн. та по КВК 1120 <<Нарахування на заробітну плату» на суму 0,5 
ТИС.ГРН., зменпnшши при цьому поточні видатки. 

1~9. Управлінню праці та соціального захисту Броварської міської 
ради зменшити видатки на загальну суму 2934,S тис.грн., з вих: 

1.9.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 
збільшити видатки на суму 5,2 тис.грн., в т.ч. по КВК 1160 «Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 0,2 тис.грн. та по КВК 1120 
«Нар8хувавШІ на заробітну плату» на суму 4,5 тис.грн., за рахунок 
змевmеНШІ поточних видатків на суму 4,7 тис.грн.; 

1.9.2. по КФК 090203 <dнmi пільги ветеранам війни та праці, 
особам пі мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацист~ьких переслідувань.:;а реабілі~Вавим ГPOM8ДJIНВМ, які стщ 
інвалідами внаслідок репресш або є пеНСІонерами» змевmити видатки на 

суму 4,0 тис.грн. ... . . . u •• 

о 1.9.3. по КФК 170102 «Компенсац1ИНl в~ати на пшьговии ПРОІЗД 
автомобільним транспортом окремим категорІЯМ громадян» збільшити 
видатки на суму 4,0 тис.грн.; . 

. 1.9.4. по КФК 090303 «Допомога на догЛJIД за дитиною ВІКом до 3 
років незастрахованим MaTepJlМ» збільшити видатки на суму 52,2 тис.грн.; 
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1.9.5. по КФК 090304 «Одноразова допомога при 

народження ДИТИНИ» зменшити видатки на суму 77,0 тис.грн.; 
. 1.9.6: по КФК 090305 «Допомога на дітей, які перебувають під 

ОП1І(ою чи П1клуванням» збільшити видатки на суму 17,3 тис.грн.; 
1.9.7. ПО КФК 091300 «Допомога дітям-інвалідам та інвалідам з 

ДИТИНСТВІ!» збільшити видатки на суму 7,5 тис.грн.; 
1.9.8. ПО КФК 081002 «Інші видатки на охорону здоров'ю) зменшити 

видатки на суму 15,0 тис.грн.; 
1.9.9. ПО КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист 

населення» збільшити видатки на суму 15,0 тис.грн. 
1.9.ІО. ПО КФК 090201 <dIiльги ветеранам війни, особам на пих 

поширюється чинність Закону Украіни "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, пі 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцим) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нациських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами 
на житлово-комунальні послуги» зменшити видатки на суму 2935,0 
тис.грн. 

1.10. Відділу фізкультури та спорту Броварської міської ради 
зменшити видатки на загальну суму 180,5 ти.грн., з них: 

1.10.1. по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самоврядувaннJD) зменшити 
видатки на суму 37,S тис.грн.; 

1.10.2. ПО КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань» збільшити видатки на суму 27,0 тис.грн.; 

1.10.3. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 
ДЮсш» зменшити видатки на суму 41,1 тис.грн.; 

1.10.4. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» 
зменшити видатки на суму 128,8 тис.грн.; о 

1.10.5. по КФК 130113 <<Централізована бухгалтерія» зменшити 
видатки на суму 0,1 тис.грн. 

1.11. Спеціальному відділу KOНТPO~ ~~ cтaнo~ благоустрою та 
зовнішнім дизайном міста Броварської МlСЬКО1 ради збшьmити видатки по 
КФК О 10116 "Органи місцевого самоврядув~" на суму 8,1 тис.грн. 

1.12. Управлінню комунальної власност~ Бр~варської міської ради 
збільШити видатки по КФК 010116 «Органи МІсцевого самоврядуванню) на 
суму 14,1 тис.грн. 

о. 1.13. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 
010116 «органи місцевого самоврядуванню) зменшити видатки на СУМУ 7,8 

тис.грн. 



СПЕЦIAJIЬВИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Зменшити загальний обсп доходів спеціального фонду на загальну 
суму 10078,7 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» на суму 3400,9 тис.грн. ; 

1.2. по КФК 31030000 <<НадходжеННJI від відчужеlUlJI майна, пе 
належить Автономній Республіці Крим та майна , що знаходиться у 
комунальній власності» на суму 6677,8 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

1. Зменшити загальний обсяг видаткової частини спеціального фонду 
бюджету міста на суму 10078,7 тис. грн., з них: 

1.1. Управлінню житлово-комунального госпо~арства Броварської 
міської ради зменшити видатки на суму 280,0 тис.грн., з них: 

1.1.1. по КФК 240900 <<Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої вл8ДИ» зменшити 

видатки на суму 1580,0 тис.грн., з них: 
- по програмі благоустрою міста в сумі 580,0 тис.грн.; 
- по програмі "Подвір'я на 2007-2011 роки» в сумі 400,0 тис.грн.; 
- по програмі <<капітального, поточного та JlМI(OBOГO ремонту 
дopo~oгo покриття вулицр міста на 2007-2011 pOК]D) в сумі 
600,0 тис.грн. 

1.1.2. по КФК 180409 <<Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» збільшити видатки 
на суму 1300,0 тис. грн. на поповнення статутного фонду комунального 
підприємства "Служба замовника". 

1.2. Відділу капіт~ного будівництва Броварської міської ради 
зменшити видатки на суму 9838,7 тис.грн., з них: 

1.2.1. по КФК 150101 <<капітальні ВІОІадення» зменшити видатки на 
суму 8017,8 тис.грн., з них: 

. _ по <<Проектуванню, коригування робочого проекту та 
будівництво адміністративного будинку з благоустроєм 
прилеглої території та культурно-виставковим КОМІШексом з 
глядацЬКОІО залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 
м.Бровари» в сумі 1481,7 тис.грн.; 
По <<Проектуванню та ~eKOHCТPyxцiї адмінбудинку по 
вул.Гагаріна, 15 в м.Бровари з благоустроєм прилеглої 
території» в сумі 875,0 тис.грн.; 
ПО «Проектуванню та будівництву каналізації по вул. 
К.Маркса в м.Бровари Київської області» в ~yмi 55,0 тис.грн.; 
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По . «Проектувaнmo та будівництву житла 
СОЦІального призначеННJI по вулиці Красовського» в сумі 24,2 
тис.грн.; 

По «Проектувamпo, коригувamпo робочого проекту та 
будівництво інженерних мереж дитячого містечка по програмі 
"Кіндердорф ІнтернеIПНJI" в м.Бровари Київської облаСТЬ> в 
сумі 249,6 тис.грн.; 
По «Проектуванmo та реконс1рукції парку "Приозерний в 
сумі 15,4 тис.грн.; 
По «Проектувaнmo та реКОНС1рукції магіС1ральної вулиці 
загальноміського значеННJI (вулиці Київська) в м.Бровари» в 
сумі 800,0 тис.грн.; 
По «Проектувamпo та реконс1рукції вул. ОС1ровського 
м.Бровари» в сумі 31,0 тис.грн.; 
По «Проектуванmo та реконс1рУКЦії вулиці районного 
значення (вулиці Олімпійськоі) в м.Бровари Київської 
області» в сумі 1704,0 тис.грн.; 
По <<Проектуванmo та реконС1рукції дощової каналізації по 
вул. Малокиївська в м.Бровари Київської облаСТЬ> в сумі 188,8 
тис.грн.; 

По «Проектвaнmo та реКОНС1рукції Bнyтpimньo квартального 
проїзду (вулиці Малокиївськоі) в м.Бровари Київської 

області» в сумі 319,0 тис.грн.; 
По <<Проектувaнmo та реконс1рукції парку їм. т.г Шевченко в 
м. Бровари» в сумі 150,2 ис.грн.; 
По «Проектувaнmo та реконс1рУКЦії спортивних майданчиків 
по вул. Короленко (34-й мікрорайон)) в сумі 880,1 тис.грн.; 
По <<Проектуванвю і реконс1рУКЦії вул. Шевченко» в сумі 

450,1 тис.грн.; 
По «Проектуванвю, коригувaнmo та реконс1рУКЦії басейну 
"Лідер"» в сумі 430,0 тис.грн.; 
По <<Проектуванвю, коригувaнmo, реконС1рУКЦії ша1рОВОГО 
даху НВЦТМ» в сумі 363,7 тис.грн.; 

1.2.2. по КФК 240900 <<Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої ВJIади» змевmити 
видатки на загальну суму 1820,9 тис.грн., з них: 

По <<Проектувaнmo та реконС1рукцїї адмінбудинку по вул. 
Гагаріна, 15 в м.Бровари з благоустроєм прилеглої 
території» в сумі 29,7 тис.грн.; 
По <<Проектувaнmo, коригувaвmo, реконструкції шатрового 
даху НВЦТМ» в сумі 16,3 тис.грн.; 
ПО <<Проектувamпo та будівництву водовідводу дощових та 
талих вод по 1 О мікрорайону в м.Бровари Київської області» 
в сумі 274,5 тис.грн.; 



7 
По «Проектувaнmo, коригувamпo 
робочого проекту та будівництву кладовища по вул. 
Кутузова в м.Бровари» в сумі 263,3 тис.грн.; 
По «Проектувaнmo та будівництву скверу по вул. 
Гагаріна,15 м.Бровари» в сумі З I,З тис.грн.; 
По «проектуванНJI та будівництво школи-садка Н!l на 
території 30Ш Н!1 І-Ш ступенів по вул.Киівській.15З» в 
сумі 200,0 тис.грн.; 
По «ПроектуванНJI та будівництво школи 1 ступеВJI 
(молодшої школи) на території 30Ш Н!2 по вул. Евгельса,З» 
в сумі 149,1 тис.грн.; 

- По «Проектуванню та будівництву громадСЬКОГО туалету в 
парку "Приозерний" в м.Бровари Київської обл.» в сумі 89,6 
тис.грн.; 

По «Проектуванню та реконструкції плавального басейну 
"Купава" по вул. Шевчевка, 10 м.Бровари» в сумі 400,0 
тис.грн.; 

По «Проектуванню та реконструкції гімназії їм. Олійника по 
вул. Красовського З-а» в сумі 1 04,5 тис.грн.; 
По «Проектуванню та реконструкції ДИТJAОЇ ІПКОЛИ 
мистецтв по вул. Незалежності, 12 "б"» в сумі 142,6 тис.грн.; 
По <dIpoeктyвaнmo та реконструкції громадського туалету в 
парку "Перемога" в м.Бровари Київської обл .. » в сумі 120,0 
тис.грн. 

1.3. Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 
180409 «Внески органів місцевого самоврядувaнвJI у статутні фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності» на поповнеВВJI cтaтyrвoгo фонду 
редакції газети "Броварська панорама" в сумі 40,0 тис.грн. 

1.4. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 240900 
«Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядувaвВJI і місцевими 
органами виконавчої влади» здійснити перерозподіл: 

1.4.1. зменшитИ видатки на суму 48,7 тис.грн., в т.Ч.: 
_ по встановленню приладів обліку тепла із заміною вхідвої арматури 

в ДН3 ''Колосок'' та "Теремки" на суму 22,S тис.грн. . 
_ по будівництву мінікотельні в зоm Н! 3 на суму 1,1 тис.грн.; . 
_ по ремонту їдальні у гімназії їм. Олійника та зоm Н!1 на суму 0,4 

ТИС.грн; . . 
_ по підготовці систем опалення закладІВ ОСВІТИ дО опamoВального 

сезону на суму 18,0 тис. грн .. 
1.4.2. збільшИТИ видатки на суму 48, 7 ДЛJl придбaвнJI 

обладнання та м'якого інвентарю ДЛJI закл 

Заступник міського голови В.О. Андрєєв 



Додаток 1 
до рішенНJI міської ради 
від h2 /J. ~.H!! ",11,/· dO-О&-

ДОХОДІІ бlОДЖету I\I.БроваРII ІІа 2007 рік 

- ВаііJ\IСltyваllllИ доходів 
ТИС.грн. 

Код 3пгалЬІІІІЇl спсціалы�їl фО11Д РазОl\1 
згідllО із бlоджеТНОIО фОllД PIDOI\I ут.ч. 

клаСllфікаціЄIО 
бlОДЖет 

- РО3ВІІТКУ 

1 2 3 4 5 6-(гр.3+гр.4) 
-100000 Податкові IlаДХОДЖСllllИ 79693,6 2226,8 81920,4 

ПодаТКlI па доходи, подаТКl1 ІІа ПРllбуток, 

110000 податки на збіJlьшеПllИ РllІІковоі вартості 63581,6 63581,6 
110100 Податок з доходів фізичних осіб 63381,6 63381,6 
110200 Податок ІІа ПРllбуток підПРllЄl\lСТВ 200 200 

~ 
Податок на прибуток підприємств і 

організацій, що належать до комунальної 

110202 власності 200 200 
120000 ПодаТКlI на ВJlасність 2200 2200 

Податок з власників транспортних засобів та 

; 120200 інших самохідних машин і механізмів О 2200 2200 
І 

Збори З8 спеціальне Вllконаппи ПРIIРОДПIIХ І 

,130000 ресурсів 4867,6 4867,6 
130500 Плата за земmo 4861,6 4861,6 . 

:140000 ВltyТрішні податки па товари та послуги 3894,1 26,8 3920,9 
і 140601 Податок на промисел 9 9 

! 
; . 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів : . 
і підприємницької діяльності, об'єднань . 

громадин, асоціацій, інших добровільних 

~ об'єднань органів місцевого самоврядуввнНJl, 

1.40603 cтa1YriB територіальних громад 85 85 
140609 Плата за державну реєстрацію, крім плати за 

і державну реєстрацію суб"єктів І 

L підприємницької діяльності 0,1 . 0,1 
І 

і Плата за торговий патент на деикі види І 
І. 

~0700 підприємницької діяльності 3800 26,8 3826,8 

~oooo Інші податки 7350,3 7350,3 

~0100 ~сцевіподаткиізбори 1350 1350 
І 

'160400 Фіксований сільськогосподарський податок 0,3 0,3 
;-.;; 
., Єдиний податок для суб "єктів малого . 6000 6000 160500 підприємництва 
;!!)ООО Нсподатоі II8ДходжеПIIИ 

3305 5723,7 О 9028,7 

~11100 Надходження коштів від відшкОДУВання 
! втрат сільськогосподарського 2100 2100 І і лісогосподарського виробництва 
І 



Частина прибудку (доходу) господарських 
І організацій, які належать до комунальної 

власності або у статугних фондах яких є 

210103 
частка комунальної власності 

~ НадходженНJI від розміщення в установах 
20 

банків тимчасово вільних бюджетних коштів 

210400 2025 2025 .. -. 
АдI\ІіністраТllВllі зБОР11 та платежі, ДОХОДІІ 

220000 від IlскомсрційllОГО та побіЧІІОГО продажу 300 300 
-220900 Державне мито 300 300 

210811 Адl\lіністраТllвні штрафll та іllші саllкціі 320 320 
240000 Інші нсподаткові IlаДХОДЖСllllR О 3 3 

"Грошові стягненНJI за шкоду, заподіяну 
порушеННJIМ законодавства про охорону 

t240621 
навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності"; 3 3 
Відсотки за користування позиками, які 

241106 надавалися з місцевих бюджетів 
240603 Iвmінадходежння 640 

250000 Власні надходжеllUR бlоджеmllХ установ 3620,7 3620,7 

Плата за послуги, що надаються бlOджетними 

250100 установами 3620,7 
Кошти, що отримуються бlOджетними 

установами на виконання окремих доручень та 

250202 інвестиційних проектів 
300000 ДОХОДІІ від операцій з капіталом О 26470,9 26470,9 26470,9 

НадходжеННJI від відчуження майна, яке 

належить Автономній Республіці Крим та 

~.нозоо 
майва, що знаходиться у комунальній 
власності 3048,9 3048,9 3048,9 

. Надходження від продажу землі і 
330000 неl\lатерїВЛЬНl1Х актнвів 23422 23422 23422 

НадходженНJI від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначеННJI до 

розмежувавНJI земель державної та 
130100 комунальноівласності 23422 23422 23422 
§ооооо Цільові фонди 46842,9 46842,9 

Збір за забруднеННJI навколишнього . 
100800 природного середовища 31 31 

Цільові фонди утворені ВерховноlO РадОIО 
Автономної Республіки Крим, органами 

~1100 
місцевого самоврядувавНJI та місцевими 

46811,9 46811,9 органами виконавчої влади .. 
Разом ДОХОдів (без траllсферТіВ) 82998,6 81264,3 26470,9 164262,9 І -. . 

І ОфісіііІІі трансфеРТl1 (рОЗШIIФРОВУIОТЬСR за 
~oo В11даМ11 TnallcdJenTiB та бlоджетів) 50098,2 9664,8 9125,8 59763 



4іОоОо Від органів державного управлінНJI О О 
410100 Кошти, що HIДXoДRТЬ з iHWIL~ бюдже1ів 
410200 Дотації 2542,2 2542,2 
410201 Дотації вирівlПОВанни, що одеР>l\')'JОТЬСЯ з 

а) 
державного БJоджету 

О О 
1"'"410206 "Додаткова додація з державного бюджету 

бюджету Автономної РеспубліКІI КРИМ та 
обласним бюджетам на зменwенНJI фаь."IЧНJIХ 

. . диспропорцій між місцеви~ш БЮдЖетаАШ 
через нерівномірність мережі БЮДЖСТНJJХ 

" уставов" 
О О 

-410209 Інші дотації О О 
410210 Додаткова дотація з державного бюджету на 

забезпеченНJI видатків на оплату праці 

праціВНlіків бюджеТНJІХ установ у зв"язJCy із 

підвищенНJlМ розміру мінімальної заробітної 
плаш, запровадженНJIМ 11 етапу ЄДlІНОЇ 

~ 
тарифної сітки, підвищенням розмірів 

посадових окладів та додаткової оплати за 

окремі ВlіДИ педагогічної діJIЛьнос1і у 

співідноmенні до тарифної сітки, на виплату 

стипендій і допомоги УЧНJIМ та студентам 

. навчальних закладів 

2542,2 2542,2 
410213 

Додаткова дотація з державного бюджету 

місцевим бюджетам ДJJJI поетапного 

запроваджеННJI умов оплати праці праціВНlІків 
бlОДЖетної сфери на основі Єдиної тарифної 
сітки та забезпеченНJI видатків на оплату праці О О 

410300 Субвенції, в тому числі: 47556,0 539,0 0,0 48095 .-
Субвенція на утримaннJI об'єктів спільного 

~ 
користування та чи ліквідацію негативних 

наслідків діяльності об'єктів спільного 
410303 користуванНJI 90 90 

"Субвенців з державного бюджету місцевим 
бюджетам на вmшату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

_410306 державної допомоги дітям"; 15671,6 15671,6 



І "Субвенція з державного бюджету місцевим 
і 

І бюджетам на будівництво і придбання ЖИтла 
військовослужбовцям та особам рядового і , начальницького складу, звільнених в запас або 

Biд~тaвкy за ~Taнo~ здоров' я, віком, вислугою 
рОКІв та У зв язку ІЗ скороченням штатів, які 

перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживанНJI, членам сімей з числа цих осіб .. ' 
ЯКІ загинули пІД час виконання ними 

службових обов' язників, а також учасникам 
бойових дій в Афганістані та воєнних 

410307 конфліктів" 1570 1570 ., 
"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на нвдання пільг та житлових 

субсидій населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 

водопостачaнНJI і водовідведення, квартирної 

~ плати, вивезенНJI побутового смітrя та рідких 

410308 нечистот"; 18639 18639 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на HвдaHНJI пільг з послуг зв'язку та 

інших передбачених законодавством пільг 

(крім пільг на одержанНJI ліків, . зубопротезуванНJI, оплату електроенергії, 

:' 
природного і скрапленого газу на побутові 

потреби, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, послуг тепло-, 

водопостачaнНJI і водовідведення, квартирної 
плати, вивезеННJI побутового смітrя та рідких 
нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 

410309 окремих категорій громадян"; 1806,6 1806,6 

~ "Субвенція з державного бюджету місцевим . 
бюджетам на HВДaнНJI пільг та житлових 

субсидій населеНJПО на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і 
2,1 JІ0ЗІ0 скрапленого газу"; 2,1 

СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
І бюдхсетам на BeдeННJI та адміністрування 
~ОЗI9 Державного реєстру виборців 92,3 92,3 

СубвенцiJI з державного бюджету місцевим 
бюдхсетам на виконання інвестиційних 

І проектів, спрямованих на соціально- . 
економічний розвиток регіонів, захОДІВ з 

~ 
попереджеННJI аварій і запобігання 
техногенним катастрофам У житлово-
КОмунальному господарстві та на інших . 
аварійних об'єктах комунальної вла~носТ1, в 

4 ' тому числі на ремонт і peKoHcтpyкцtlO 
10322 теплових мереж і котелень 1055,8 1055,8 



410323Iг-----------г---,---т----т-----. 
Субвенція з державного бюджету місцевим 1 

,. 

410338 

410349 

бlоджетам на здійснення Виплат, визначених 
Законом України "Про рестрyкrypизаціlО 
заборгованості з виплат, передбачених 
cтaтrelo.57 Закону України "Про освіту" 
педагопчним, науково-педагогічним та іншим 

категоріям працівників навчальних закладів" 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бlОДЖетам на соціально-економічний розвиток 
та на розвиток інфраструктури регіонів 

Субвенція з державного бюджету місцевим 
,. бюджетам на заходи з енергозбереження, у 

тому числі оснащення інженерних вводів 
багатоквартирних житлових будинків 

засобами обліку споживання води і теплової 
І енергії, ремонт і реконструкцію теплових 

мереж та котелень, будівництво газопроводів і 

газифікацію населених пунктів 

410373 Субвенція з державного бюджету обласному 
бюджету Київської області на проведення 

експерименту за принципом "Гроші ходять за 

дитиною" 

410363 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування у 2006 році 
Програм-переможців Всеукраїнського 

конкурсу проектів та програм розвитку 

місцевого самоврядування 2005 року 
-410370 Субвенція з дерх(авного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення виборів депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

~ місцевих рад та сільських, селищНИХ, міських 
голів" 

410358 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках сімейного типу та 

_ прийомних сім'ях 

J30000 З іншої частини бюд)кету 

. Кошти одержані із загального фонду бю~g;e~ ....... 
43 ' . ..J.~-a"~ 

713,3 

6500 

810,5 

490 

О 

114,8 

• . і/ . ~ О! о1~""~·з."]!ш·»І>n.lrrL 8 
_ Разом доходів ІІ * ~...,.:-;- , 
-.;; 0100 ДО бюджету розвитку (спеЦІального rg J.t ~ 

Всього доходів 'І CIr _07 1 ~oa~ j 

713,3 

6500 

539 

810,5 

490 

О 

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

9125,8 9125,8 9125,8 
90929,1 35596,7 224025,900 
90929,1 35596,7 224025,900 

I.В.Сanожко 
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Подання 

Секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 13.12.2007 року, проект рішеННJI, за пропозицією виконавчого 
комітету : 

- Про BHeCeHНJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від 28.12.2006 
року N!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та до додатківl,2 
3, ,.; 

Начальник 
фінансового управЛЇВНJI ~~ АМ.Зenеисьха 
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