
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHeCeHНJI змін до рішеВНJI І 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року Н!! 616-32-05 
«Про бюджет міста на 2008 рію) та додатків 1,2,3,4,6. 

РОЗ~JIJI~ШИ пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, ВІДПОВ1ДНО до п. 23 ст. 26 Закону України <<Про місцеве 
самоврядуванНJI в Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, 
рішеННJI виконкому Броварської міської ради від 23.09.2008 Н!! 454 <<Про 
схвалеННJI змін до бюджету міста на 2008 рїю) та розпоряджеННJI 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 30.09.2008 Н!! 195 <<Про 
зміни до бюджету міста на 2008 рію) та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирhпила: • 
1. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 14.01.2008 року Н!! 
616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
рimеННJIМИ міської ради від 21.02.2008 Н!!657-33-05; 28.02.2008 Н!! 660-34-
05; 27.03.2008 Н!!697-35-05; 24.04.2008 Н!! 727-36-05; від 29.05.2008 Н!! 760-
37-05; 26.06.2008 Н!! 783-38-05; від 25.07.2008 Н!! 812-40-05; від 07.08.2008 
Н!! 821-41-05; від 28.08.2008 Н!! 854-42-05; від 04.09.2008 Н!! 858-43-05; від 
18.09.2008 Н!! 878-45-05) : 

1.1. В пункті 1 цифру «251006,129» замінити на цифру <<244452,029»; 
1.2. В пункті 1.1. цифру «167896,298» з~іНИТИ на цифру «168952,098»; 
1.3. В пункті 1.1.1. цифру «39394,4» зам~ на цифру «37620,8» 
1 4 В . 1 2 фру «83109,831» зам1ВИТИ на цифру «75499,931»; 
1·5·В ПУНКТ~ 1·2· ~ фру «49022,131» замінити на цифру «43195,731»; 
•• ПУНКТ~ 2· . Ф ЦИ 0.75347786» замінити на цифру «268793,686»; 

1.6.В ПУНКТ~ ци p~ ~ 182340698» замінити на цифру «183396,498»; 
~:~~ =2і~і~ци:: «93007,088» та «57011,931» замінити ва цифри 
«85397,188» та «51185,531»;9 557 амінити на цифру «83007,557» 
1.9. В пункті 8 цифру «8526, » з 
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2. Додатки 1,2,3,4,6 до рішеН1Ul Броварської міської ради від 14.01.2008 N!! 
616-32-05 «Про бюджет міста на 2008 рію) з наступними змінами ВИICJIасти 
в иовій редакції (додаютьсSl). 

3. Фіиансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фіиансувания видатків, згідно з даним ріmеИИJIМ. 

4. Це ріmеНИJI набирає чинності з дати іого npиінитrSl . 
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Подання: 
начальник 

фінансового управлiннJI ~А.м.ЗenеиСЬКа 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу ____ ·-__ s:~i ....... -=--

- начальник управлінни економіки _-_Dd-=-:~e:::.::c,r/ __ _ 

- виконуюча обов'JIЗКИ 
начальника загального відділу-

., .. . . 
головнии спеЦІалІСТ загального вІДДІЛУ 

в.о. Андрєєв 

І.Г.Лавер 

Н.І.Сачевко 

Л.М.Шило 

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

---~ч--- А.В.Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

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

.~~----______ ~H! _______ ~Г 

O
Ha~ . _____ Вщ 
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. ПРОПОЗИЦІї 
до РlwеJJJJЯ Броварської міської раДІ. від 16.10.2008 року 

"Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року 

1 

Н! ~ 16-3~-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" та додатків 1,2,3,4,6. 
ВІДПОВІДНО дО Законів України "Про Державний бlоджет України на 

2~08 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів У країни, " Про 
МІсцеве самоврядування в Україні", частини 5 статті 2З, статті 78 
Бюджетного кодексу У країни, розглянувши пропозиціі бюджетних 
установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину на загальну суму 1055,8 тис.грн., з них: 
1.1. відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України збільшити 

доходну частину на загальну суму 2010,0 тис.грн., З них 
1.1.1. ПО КФК 11020200 «Податок на прибуток підприємств і 

організацій, що належить до комунальної власності » на суму ЗО,О тис.грн.; 
1.1.2. ПО КФК 14070000 «Плата за торговий патент на деякі види 

підприємницької діяльності» на суму 1000,0 тис.грн.; 
1.1.З. ПО КФК 16010000 <<Місцеві податки і збори» на суму 275,0 

тис.грн.;, 

1.1.4. по КФК 16050000 «Єдиний податок для суб'єктів малого 
підприємництва» на суму 590,0 тис.грн.; 

1.1.5. по КФК 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» на 

суму 80,0 тис.грн.; 
1.1.6. по КФК 22090000 «Державне мито» на суму ЗО,О тис.грн.; 
1.1.7. по КФК 21080900 <dllтрафні санкції за поруше~ня законодавства 

про патентування, за по~ушення норм регулюв~ ... обігу гоТі~ки та . ПР? 
застосування реєстраТОРІВ розрахункових операцlИ у сфеРІ ТОРПВЛІ, 
громадського харчування та послуг» на суму 5,0 тис.грн. 

1.2. зменшити доходи по КФК 21010300 «Частина п~ибутку (~oxoдy) 

од рських організацій, які належать до комуналЬНОI влаСНОСТІ або у rooo а _ . 
фондах яких є частка комуналЬНОI власносТІ.» на суму 10,0 

статутних 

тис.грн. 

1 З . овід но рішення виконкому Броварської міськоі ради від 
. . ВІДп . б . 2008· 

23.09.2008 N! 454 <d1po схвалення ~MIH дО lоджету ~I~ на .. РІК» ~a 
виконавчого КОМІТету БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 

розпорядження 



"}. 
30.09.2008 Ко 195 П . 

- « ро ЗМІНИ дО бюджету міста на 2008 рію) 
обсяг ДОХОдної частини на загальну суму 944 2 тис грн зменшити 

них: 
, .., з 

1.3.1. по КФК 41030800 «Субвенції з державного бюджету місцевим 
б1Оджетам H~ •• надання пільг та житлових субсидій населеННIО на оплату 
еле~оенеРГIІ, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
ВОДОВІдведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот» зменшити на суму 2000,0 тис.грн.; 

1.3.2. по КФК 41032300 «Субвенції з державного бюджету місцевим 
б1Оджетам на здійснення виплат, визначених Законом України «Про 
реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 
Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим 
категоріям працівників навчальних закладів» збільшити на суму 186,4 
тис.грн.; 

1.3.3. по КФК 41035800 «Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом 
"гроші ходять за дитиною» збільшити на суму 40,0 тис.грн.; 

1.3.4. по КФК 41021000 «Додаткова дотація з Державного бюджету на 
забезпечення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ у 
зв' язку із наближенням запровадження Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів у повному обсязі» встановити в сумі 829,4 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

I.Збільшити видаткову частину на загальну c~ 1055,8 тис.грн., з них: 
1.1. Виконкому Броварської міської ~ади зБІЛЬШИТИ видатки на суму 

100,0 тис.грн. по КФК 250102 <<Резервнии фонд». 

1 2 У . НИЮ освіти Броварської міської ради збільшити видатки на .. правЛІ 

загальну суму 1415,8 тис.грн., з~: . . 
1 1 КФК 070101 «ДОШКІЛЬНІ заклади ОСВІТИ» на суму 207,1 .2 .. по 

тис.грн.; КФК 070201 «загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 
1 2 1 по ...... . .. . 
. . .. и школі) спеЦІалІзованІ школи, Лlцеl, ГІмназll, 

садок, Інтернат пр , 
. ) суму 928 2 тис.грн.; 

колеГІУМИ» на КФК 070401 <<Позашкільні заклади освіти, заходи із 
1.2.3. по 867 ТИС грн· . .. оботи З дітьми» на суму, . ., 

позamюльНОI р З У .. 
К 070809 «Здійснення виплат, визначених аконом КРatни 

1.2.4. по КФ . аборгованості з виплат, передбачених статтею 57 
"П трутrrvризац1l0 З . . 

ро рес "'.:J и "П о освіту" педагоГІЧНИМ, .науково-педагопчним та 
Закону укрш~ Рівників навчальних закладІВ» на суму 186,4 тис.грн.; 
іншим категорІЯМ працо 107 утримання та навчально-тренувальна робота 

1.2.5. по КФК 13 « 
ДІОСШ» на суму 1,1 тис.грН.; 



j 

1.2.6. ~? КФК 070701 «Заклади післядипломної освіти 
акредитаЦll (ак .... . адеМll, ІНСТИТУТИ, центри підвищення 
переДПІДГОТОВКИ, вдосконалення») на суму 6,3 тис.грн. 

III-lV рівнів 
кваліфікації, 

. 1.3 ... у правліННIО праці та соціального захисту населення Броварської 
МІСЬКОІ ради зменшити видатки на суму 1960,0 тис.грн., з них 
. !.3.1. ~o КФК 070303 «Дитячі будинки (в.т.ч. сімейного типу, прийомні 

СІМ 1)) зБІЛЬШИТИ видатки на суму 40,0 тис.грн.; 
1.3.2. по КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам на яких 

ПОШИРlOється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії Їх соціального захисту", особам, які маlОТЬ особливі заслуги перед 
БатьківщиноlO, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
маlOТЬ особливі заслуги перед БатьківщиноlO, дітям війни, особам, які 
маlOТЬ особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 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 1000,0 
тис.грн.; 

1.3.3. по КФК 090405 «Додаткові виплати населеННIО на покриття 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг» зменшити видатки на суму 

1000,0 тис.грн. 

1.4. У правліннlО житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради збільшити видатки на суму 1500,0 тис.грн. по КФК 100203 
«Благоустрій міста». 

2. В межах загального обсягу бlOджетних призначень загального 
фонду здійснити перерозподіл, a .. c~e:.. . 

2.1. Виконкому БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради зБІЛЬШИТИ загальний обсяг 
видатків на суму 480,0 тис.грн., з них:. . 

2.1.1. КФК 010116 «Органи МІсцевого самоврядування» збшьшити 

видатки на суму 16,0 тис.грн.; .... 
2 1 2 КФК 090412 <<Інші видатки на СОЦlanьнии захист населення» ... по 

збільшити видатки на суму 2,0 тис.грн.; 
2.1.3. по КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» збільшити 

видатки на суму 40,0 тис.грн.; . . 
2.1.4. по КФК 120201 «ПеРІОДИЧНІ видання (газети та журнали») 

збільшити видатки на суму 40,0 тис.грн.; 
КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 18,0 

2.1.5. по 

ТИС2j~. по КФК 250102 «Резервний фонд» збільшити видатки на суму 

400,0 тис.грн. 

. ·ти Броварської міської ради зменшити загальний 
2 2 УпраВЛІННЮ ОСВІ . 

обс~г ~идатків суму 213,8 тис.грн., з них. 



4 
2.2.1. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» зменшити видатки 

на суму 537,2 тис.грн.; 

2.2.2 .. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий 
садок, Інтернат при ШКОЛІ') '" .... '" '. , спеЦІалІзоваНІ школи, Лlцеl, ГІМН8Зl1, 
колеГІУМИ») зБІЛЬШИТИ Видатки на суму 323,4 тис.грн . 

. 2.з:. УправлінНlО праці та соціального захисту населення Броварської 
МІСЬКОІ ради зменшити загальний обсяг видатків на суму 256,1 тис.грн., з 
них: 

2.3.1. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 
зменшити видатки на суму 164,1 тис.грн.; 

2.3.2. ПО КФК 090302 «Допомога У зв'язку з вагітністю і пологами» 
збільшити видатки на СУМУ 9,0 тис.грн.; 

2.3.3. по КФК 090305 «Допомога на дітей, які перебуваJOТЬ під опікоJO 
чи піклуванням» зменшити видатки на суму 170,0 тис.грн.; 

2.3.4. по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» 
збільшити видатки на суму 15,0 тис.грн.; 

2.3.5. ПО КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім'ям» збільшити видатки на суму 86,0 тис.грн.; 

2.3.6. по КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» збільшити видатки на суму 60,0 тис.грн.; 

2.3.7. ПО КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям ГPOM8ДJIH» зменшити 

видатки на суму 115,0 тис.грн.; 
2.3.8. по КФК «Інші видатки» збільшити видатки на суму 23,0 тис.ІрН. 

2.4. Відділу У справах сім'і та молоді Броварської міської ради 
зменшити загальний обсяг видатків на суму 61,1 тис.грн., з них: 

2.4.1. по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб ДJIJI сім'і, 
дітей та молоді» збільшити видатки на суму 139,5 тис.грн.; 

2.4.2. по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів 
У справах молоді» збільшити видатки на суму ?,О :~c.гp~.; 

2.4.3. по КФК 091108 «Заходи по реалlзацll репональних програм 

відпочинку та оздоровлення дітей» зменшити видатки на суму 7,0 тис.грн.; 
2.4.4. по КФК 091214 «Інші установи та заклади» зменшити видатки на 

суму 200,6 тис.грн. 

2.5. Відділу культури Броварської Micь~oї paд~ .. збільшит.и видатки H~ 

53 О тис грн по КФК 110103 «ФшаРМОНll, МУЗИЧНІ колективи І 
суму , .' . 
ансамблі та інші мистецьКІ заклади та заходи». 

. . ф' льтури та спорту Броварської міської ради: 
2.6. ВІДД~ф~КУо 1 О 116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 
2.6.1. по 

на суму 19 9 тис.грн.; 
видатки КФК '130102 <dIроведеННJI навчально-тренувальних зборів і 

2.6.2. по. идатки на суму 37,5 тис.грн.; 
змагань» зБІЛЬШИТИ в 



2.6.3. по КФК 130107 «Утр ;) 
ДlОСШ б· имання та навчально-тренувальна робота 

» з шьшити видатки на суму 6 6 • 
264 КФ , тис.грн., 
... по К 130110 «фінансова підтримка спортивних споруд» 

зменшити видатки на суму 14,2 тис.грн.; 
2.6.5. по КФК 130113 «Централізована бухгалтерія» зменшити видатки 

на суму 10,0 тис.грн. 

2.7. УправлінНlО містобудування та архітектури Броварської міської 
ради зменшити видатки на суму 300,0 тис.грн. по КФК 250404 «Інші 
видатки». 

2.8. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 
збільшити видатки на суму 298 О тис грн по КФК О 1 О 116 О 
місцевого самоврядування». 

, .. « ргани 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

l.зменшити доходну частину на загальну суму 7609,9 тис.грн., з них: 
1.1. відповідно рішення виконкому Броварської міської ради від 

23.09.2008 N!! 454 «Про схвалення змін до бюджtту міста на 2008 рію) по 
КФК 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергіІО, ПОСЛУГИ 
з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення 
тарифам, що затверджувалися органами державної влади ЧИ органами 
місцевого самоврядування» на суму 1783,S тис.грн. 

1.2. по КФК 3301000 «Надходження від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної 
та комунальної власності» на суму 5826,4 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

1. Зменшити видаткову частину бюджету міста на суму 7609,9 

тис.грн., з них: 
1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської 

міської радИ на загальну суму, в т.ч: . . 
1.1.1. по КФК на суму 150101 (d(аП1талЬНl вкладення» на суму 628,4 

тис.грн.; б·. 
1.1.2. по КФК 100601 (dIогаше~ за оргованОСТl минулих РОКІВ з 

.. ифах на теплову енергпо, послуги з водопостачання та 
РІЗНИЦІ в тар , 

. ня що постачалися населенню, яка виникла у зв язку з 
ВОДОВІдведен , ... . .. 

. .. фактичної ваРТОСТІ теПЛОВОI енерГll, послуг з 
неВІДПОВІДНІСТJО Ф 

та водовідведення тари ам, що затверджувалися органами 
водопостачання. 1783 5 .. чи органами МІсцевого самоврядування» на суму , 
державно! влади 

тис.грн. 



1.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради на 
загальну суму 2698,0 тис.грн., в Т.ч.: 

зменшити видатки по: 

- ПроектуваННIО та будівництву водовідводу дощових та талих вод 
по масиву "Оболонь" в м. Бровари (1 етап) на суму 130,0 тис.грн.; 

- ПроектуваННIО, коригуванНlО робочого проекту та будівництву 2-
го вводу газопроводу високого тиску в м. Бровари на суму 18,0 
тис.грн.; 

- Проектуванню та реконструкції громадського туалету в парку 
"П " еремога на суму 77,0 тис.грн.; 

- Проектуванню та реконструкції магістральної вулиці районного 
значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) на суму 1000,0 ТИС.грн. 

- Проектуванню та реконструкції nnавального басейну "Купава" по 
вул. Шевченка, 1 О в м. Бровари на суму 4000,0 ТИС.грн. 

- Проектуванню та реконструкції вулиці Шевченка в м. Бровари 
Київської обл. на суму 49,0 ТИС.грн.; 

- Проектуванню та реконструкції гімназії ім. Олійника по вул. 
Красовського, 3-а в м. Бровари на суму 400,0 тис.грн.; 

- Проектуванню та будівництву водопроводу о вул.! Сірка в 

м.Бровари на суму 74,0 тис.грн. 
збільшити видатки по: 
- Проектування та реконструкція внутрішньоквартального проїзду 

(вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської обл. на суму 50,0 
тис.грн.; 

- Проектування та реконструкція магістральної вулиці 
загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (І етап: від 
об'їздної дороги до району Розвилка) на суму 3000,0 тис.грн. 

1.3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК 250324 «Субвенція іншим бюджетам на виконання 
інвестиційних проектів» на суму 2500,0 тис.грн. 

2. В межах загального обсягу бюджетних призначень спеціального 
фонду здійснити перерозподіл, а саме: .., .. 

2.1. Відділу культури БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради зменшити в~атки по 
КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 50,0 ТИС.грн. по «БУДІВНИЦТВУ 

, аку жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років». 
пам ятного зн ..... б' 

2.2. Виконкому БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р~и ~ шьшити видатки на суму 
50 О КФК 180409 ~ органІВ МІсцевого самоврядування у 

, ТИС. грн. ПО .' n,iJ.d ької діяльності» на поповнення 
cTaТVТHi фонди суб'ЄКТІ <p~~." 
cтa~oro фондУ ко Щ і,а. ~nn11И1tfства Броварської міської ради 

«Оздоровчо-реабіпіт J:(._ Ц ~j! 
t1S S ~ 

ВИКОНYlОЧИЙ обов' яз o--J, 

міського голови - секре :J}aд • 
'''І W 



Додаток І 

до рішення міської paдll 
від ~/tJ.t;P Н! S'QP-I/?-a5"" 

ДОХОДІІ 610ДЖС1}' І\І.БРОВОРІІ 110 2008 рік 
і 

НОПI\IСIIУВОIIIIП доходів ТlIC~ГPH. ~ 3аroлlallllR 
• зПдllО із 610ДЖСТІІОІО 

CneqianlallllR фО111l РазОl\1 

І JCJJОСllфікоціЄIО 
фО111l Р8301\1 ут.ч. 

610llЖет 

Р03ВІІТІС)' 

-J" 2 З 4 5 6 
іООооо Податкові ІІОДХОДЖСІІІІП 127526,898 2388 129914,898 -

ПОДОТКІІ 110 ДОХОДІІ, ПОДОТКІІ 110 npI16YТOK, 

110000 ПОДОТКІІ 110 з6іJJЬШСІІІІЯ РllІІковоі вартості 101474,898 101474,898 і 
1іОIОО Податок з доходів фіЗIІЧНИХ осіб 101З44,898 101344,898 
110100 ПОДОТОК 110 ПРІ16уток підПРllЄМСТВ 130 130 - Податок на ПРllбуток піДПРIІЄМСТВ і 

організацій, що належать до комунальної 

110202 власності ІЗО 130 
110000 ПОДОТКІІ 110 впосність 2350 2350 

Податок з власників транспортних засобів та 

120200 інших самохідних маШІІН і механізмів О 2З50 2350 
3борп зо спеціоJJы�сc ВІІКОІІОІІІІЯ прllрОДІІІІХ 

130000 ресурсів 10750 10750 
130500 Плата за землю 10750 10750 

140000 Внутрішні ПОДОТКІІІІО TOBOPII ТО nOCJIYfl1 5852,4 38 5890,4 

140601 Податок на промисел 16 16 .. 
Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
громадян, асоціаціЯ , інших добровільних 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

110 110 140603 статутів територіалЬНІ ІХ громад 
140609 Плата за державну реєстрацію, крім плаТIІ за 

державну реєстраціlО суб"єктів 
0,4 0,4 

підприємницької діяльності 

~O700 
Плата за торговиЯ патент на деякі види 

5726 38 5764 
підприємницької діяльності 

9449,6 9449,6 
~ooo Illші ПОДОТКІІ 

1559,2 1559,2 
~oo Місцеві податки і зБОР11 

~oo фіксованJtЯ сільськогосподарський податок 0,4 0,4 
, 

~oo 
Єдиний податок для суб"єктів малого 

7890 7890 

~ 
підприємництва 2818 5992,9 О 8810,9 

Нсподоткві IlодходжеllllП 
111100 Надходження коштів від відшкодУВання 

ВТрат сільськогосподарськоГО 800 800 

'-- і лісогосподарського виробництва 

.1 

Частина прибудку (дОХОдУ) господарськ.~х 
організаціЯ які належать до комуналЬНОI 

~ 
, є 

15 ВЛасності або у статутних фондах яких 15 
частка комунальної власності 



"..-- надходження від розміщеНllЯ в установа." 
банків ТlІмчасово віnЬНIІХ бlоджетНIІХ коштів 

210~00 2000 
2000~· 

AдalilliCТPDTllBlli зБОР11 та ПЛDтежі, ДОХОДІІ 

220000 від IleKO"lepuiiilloro тв побі-ІІІОГО ПРОДDх."У 503 
503 

220900 Державне r-што 503 S03 

210811 AдalillicтpDTllBlli ШТРВфl1 тв іllші СВllкціі 280 280 - ШТРВфllі СІIІІКЦіУ 3В порушеllllП 

3ВКОІІОДDВСТВD про ПDтеIIТУВDIIIIП, 3В 

порушеllllП ІІОР". реГУЛIОВDllllП обігу 

roтiBKl1 тв про 3DСТОСУВВІІІІП реєстрвторів 

P03PBXYIIKOBIIX опервцііі у сфері торгівлі, 
210809 гро".вдського ХDРЧУВВІІІІП тв послуг 20 20 

240000 Illші Ilеподвткові IIВДХОДжеllllП О О О - "Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону . . 
наВКОЛllШНЬОГО природного середовища 

І- внаcnідок господарської та іншої 

1240621 діJШьності"; О О 
Відсотки за користування ПОЗIIКlМИ, які 

241106 надавanися з місцевих бюджетів 
240603 Інші надходежння о 

250000 ВnBclli ВDДходжеВllR бlоджетllllХ YCТOIIOB 5192,9 5192,9 

Пnата за поcnуги, що надаються 

2S0100 бюджетними установами 5192,9 5192,9 
Кошти, що отримуються бюджетНlfМИ 

установами на виконання окремих доручень 

2S0202 та інвестиціАних проектів 
300000 ДОХОДІІ від опервцій 3 КDпітвnоаl О 40005,3 40005,3 40005,3 

Надходження від відчуження маЯн&, яке 

нanежить АвтономніП Респубnіці Крим та 
маПн&, що знаходиться у комунanьніЯ 

3139,2 3139,2 3139,2 310300 впасності 
НадходжеllllR від ПрОДDЖУ зе".лі і 

36866,1 36866,1 36866,1 ..!зоооо веаlвтеріВnЬПllХ BICТllBiB 
!18ДХодження ВІД продажу земenьних ДlnЯНОК 

несіnьськогосподарського призначення до 

~0100 
розмежування земеnь державної та 

36866,1 36866,1 36866,1 
комунanьної впасності 

~OOOO Цільові фОllДl1 
20350 20350 

~0800 
I.1ОIР за заоруднення навкоnишнього 

50 50 
природного середовища 

Ціnьові фонди утворені ВеРХОВНОIО PaдOIO 
Автономної Респубnіки Крим, органами 

~100 
місцевого самоврядування та місцевими 20300 20300 
органами виконавчої впади 

130344,898 68736,2 40005,3 199081,098 
Ра30"1 доходів (без ТРDllсфертіВ) ---~ ОфіСЇЙllі ТРDllсфеРТl1 (РО3ШIIФРОВ~IОТЬСR 38607,2 6763,731 3190.4 45370.931 

~o 3в Вllдваlll ТРВllсфертіВ тв бlоДИССТIВ) О о 
~o Від органів державного управnіННЯ • 
~ Кошти, що надходять з іншиХ БJоджетlВ 829,4 829,4 
o~Дoтaцiї 
r 410201 ДOТaЦIr 8.рі~нюванJI.I. ЩО OJIOJI"'>'Ю"" о о 



1'i'Ofoб "додаткова додація з д§ер~ж~а~в~н~огГсО~БS;.оOj<l!nжКёету;УI----I------г-__ -, ___ _ 
бlОДЖету Автономної РеспубnіКIІ КРІІМ та 
облаСНllМ бlОДЖетам на зменшеННJI 
фВКТllЧНlIХ Дltспропорцin між місцеВ'11tI1І 
бlоджетаМIf через нерівномірність мережі 
бюджетНIfХ установ" 

~09lнші дотації 
14J0210 Додаткова дотаціJl з державного б.оджету на 

,вбезпечеННJI Вlfдатків на опnату праці 

працівників б.оджетНlfХ установ у зв"JlЗКУ із 
піДВllщенням розміру мінімальної заробітної 
плаТІІ, ,апроваджеННJlМ 11 етапу Єдиної 
таРllфНОЇ сіТКІІ, підвищеННJlМ розмірів 
посадОВIfХ окладів та додаткової опnаТl1 за 
окремі види педагогічної діJlnьності у 

співідношенні до тарифної сітки, на Вllпnату 
CТllneHAiA і допомоги УЧНJlМ та студентам 
навчалЬНIІХ закладів 

410213 Додаткова дотаціJl з державного бюджету 
місцевим бюджетам ДnJl поетапного 

зanроваджеННJI умов опnати праці 

працівників бюджетної сфери на основі 

ЄAltHOЇ таРllфНОЇ сітки та забезпечеННJI 

Вllдатків на опnату праці 

410300 Субвенції, в тому чисnі: 
l~уовеНЦIJl на утримаННJI OO'eКYIB СПlnЬНОГО 

KopllCТYBaHHJI та ЧИ nіквідацію негативних 

наcnідків діJlnЬНОСті об'єктів спіnьного 

410303 користування 
"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на випnату допомоги сіМ'JlМ з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дltтинства, дітям-інвалідам та тимчасової 

410306 державної допомоги діТJlМ"; 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво і придбаННJI жнтnа 
віRськовосnужБОВЦJlМ та особам рвдового і 
начальницького складу, звіnьнених в запас 

або відставку за станом здоров'JI, віком, 
виcnугою років та у зв'JlЗКУ із скорочеННJlМ 

штатів, які перебувають на квартирном~ 
обnіку за місцем проживаННJI, чnенам СІ меА з 
чиcnа цих осіб, які загинуnи під час 
Виконання ними сnужбових ОБОВ'ЯЗНI.~іВ, а. 
також учасникам БОЯОВІJХ діЯ в АфганІстаНІ 

t-!!.0307 та воєнних конфnіктів" 
"Субвенція з державного б.оджету місцевим 
бlОДЖетам на надання піnьг та житnових 
субсидіR насenеННIО на опnату 
електроенергії, природного гвз~, поcnуг 
тепnо-, водопостачання і ВОДОВІдведення, 
квартирної пnати, вивезення побутового 

410308 сміnя та рідких неЧI.СТОТ"; 

о 

о 

829,4 

о 

37777,8 

157 

19845,4 

о 

13845,9 

5463,731 

о 

о 

829,4 

о 

1890,431 43241,531 

157 

19845,4 

о 

13845,9 



.. 
"Суб • веНЦIЯ з державного бlОДЖету місцевш., 

; бlоджeтat.t на надання пільг з послуг зв'язку 
І та іНШllХ передбачеНIІХ законодавством піль • • r 

(КРІМ ПIЛЬГ на одержаllllЯ ліків, 

зубопротезу~ання, оплату електроенергії, 
ПрllрОДНОГО І скрапленого газу на побутові 

потреБІ І, твердого та рідкого пічного 
побyroвого палllВ&, послуг теПЛО-, 

водопостачання і водовідведення, KBapTllplIOЇ 
плаТІІ, вивезення побутового смітrя та ріДКIІХ 
неЧIIСТОТ) та компенсаціlО за піЛЬГОВIlП 

410309 проїзд окреМIfХ категоріЯ громадян"; 1929,4 1929,4 :-
"Субвенція з державного бlОДЖету місцеВIfМ 

І 

бюджетам на надання пільг та ЖIfТЛОВIfХ 

субсидіЯ насenенНlО на ПРlJдбання твердого 
та рідкого пічного побутового палllва і 

410310 скрапленого газу"; 2,6 2,6 
Субвенція з державного бlОДЖету місцеВIІМ 

бюджетам на ведення та адміністрування 

410319 Державного реєстру Вllборців О О 

Субвенція з державного бlОДЖету місцеВIІМ 

бlОДЖетам на виконання інвестиціПНIfХ 

проектів, спрямованих на соціально-

економічниЯ РОЗВIfТОК регіонів, заходів з 

попередження аваріЯ і запобігання 

техногенним катастрофам у житлово-

комунальному господарстві та на інших 
аваріRних об'єктах комунальної власності, в 

тому числі на ремонт і peKOHcтpyкцilO 

410322 теплових мереж і котелень О О 

410323 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здіЯснення Вltплат, визначеНІІХ 

Законом УкраїНIІ "Про реструктуризаціlО 
заборгованості з Вlшлат, передбачених 
статтею 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним, науково-педаroгічннм та 
іншим категоріям працівників навчальних 

934 934 закладів" 

410338 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на соціanьно-економічниЯ 
розвиток та на розвиток інфраСТРУКТУРlt 

О О - регіонів 

410343 "Субвенція з державноro бюджету місцеВllМ 
бlОДЖетам на фінансування ремонту . 
приміщень управлінь праці та соціanьн.оro 
захисту виконавчих оргаіІів міСЬКIІХ (МІСТ. • 
республіканського в АвтономніЯ РеспуБЛІЦІ 
Крим і обласного значення) раЯОННltХ У 
містах Києві і Севастополі та раRонних У 
містах рад дnя здіЯснення заходів з 

• • С ·ТОВІІМ банкоМ Вltконання СПІЛЬНОГО ІЗ ВІ 
МІІ соціальної проекту "Вдосконanення СІІсте 100 

"""- допомоги"; 



410349 • 
СубвеНЦIЯ з державного бlОДЖe'l)' місцеВIІМ 

БIОдЖeтD"'. на захОДИ з ~нергозбереже'IІІI, у 
тому ЧІІСЛІ оснащення IнжеlfеРНIІХ вводів 

бaraтокваРТllрнltХ ЖIІТnОВllХ БУДІІнків 

звсобаr.ш обnіку СПОЖllваННІ BOAII і тепnової 
енергії. ремонт і реконструкцію теПnОВIІХ 
мереж та котелень, будівНlIЦТВО газопроводів 
і Г83l1фікаціlО HaceneНlIX пунктів 

$з73 Субвенція з державного бlОДЖe'l)' Обnасному 
бlОДЖету КIІЇВСЬКОЇ обпасті на проведеННІ 

І експеРlІменту за ПрlfНЦllПОМ "Гроші ХОДІТЬ 

І за AIITlfHOIO" 
r'il0363 СубвенціJ1 з державного бlОДЖету місцеВIІМ 
І бюджетам на фінансуваННІ у 2006 році 
І • В " І Програм-переМО~ЩIВ ceYKpalHCLKoro 
І конкурсу проеКТІВ та програм розвитку 

І місцевого самоврадуваННІ 2005 року 
Г410370 СубвенціJ1 з державного б.оджету місцевим 
І бюджетам на проведеННJ1 Вllборів депутатів 

І Верховноі Ради Автономної Респубnіки 
І 

Крим. місцеВIІХ рад та сіnьських, селlIЩНIIх, 

міських гоnів" 

410358 СубвенціJ1 з державного бlОДЖету місцеВllМ 
бюджетам на утримаННJ1 дітеЯ-Сlfріт та дітеЯ, 
позбавnених батьківського піклуваННJ1, в 

ДlfТJ1Чltх будинках сімеАного типу та 

ПРlfЯОМНИХ сім'ах 

410366 
Субвенція з державного бюджету місцеВIІМ 
бюджетам на погашеННJ1 заборгованості з 
різниці в тарифах на тепnову енергіІО, 
поcnуги з водопостачанНJ1 та 

водовідведення. що виробnЯnИСJ1. 
транСПОРТУВВnИСJ1 та постаЧВnJtСJ1 

населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості тепnової 
енергії. послуг з водопостачаННJ1 та 

водовідведення тарифам. що 
затверджувanися органами державної впади 
ЧИ органами місцевого CBMOBPJ1Д)'llBHHI 

1890,431 1890,431 1890,431 

860,2 860,2 

о о 

о о 

203,3 203,3 

3473,3 

Кошти. одержані із загanьного фОНД~ 
бюджету до БJОДЖету розвитку (спеЦJDJlЬНОГО 1300.0 1300.0 1300 

JЗО100 фонду) 16895~~ 7~499,931 43195,731 244452,029 
~ РазО.1 дoxoдi~ ~"6j9.~-'8 ~ 15499,931 43195,731 244452,029 
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Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської 
Аfіськоїради, яка відбудеться 16.10.2008 року, проект рішення, за пропозицією . 
виконавчого КОМІТету : 

«Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 року N!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" 
та до додатків 1,23,4,6» 

Заступник начальника 

фінансового управління 

Сторожук Т.О. 
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