
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА кИїВСЬКОї ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про внесення змін до рішення І 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року Н!! 1003-53-05 

«Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1,2,3. 

. Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварсы(її міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, на виконання рішення 
Київської обласної ради від 23.09.2009 року Н!! 564-26-V <<Про внесення змін 
до рішеННJI Київської обласної ради від 14.01.2009 Н!! 420-22-V <<Про обласний 
бюджет Київської області на 2009 рію), та враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та дін, міська рада 

вирішила: 
I.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 13.01.2009 року 
Н!! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рік" (зі змінами, внесеними 
рimеННJIМИ міської ради від 26.02.2009 Н!! 1058-56-05; вщ 26.03.2009 
Н!! 1069-59-05; від 16.04.2009 Н!! 1099-61-05; від 28.05.2009 Н!! 1038-63-05; 
від 25.06.2009 Н!! 1164-64-05; від 30.07.2009 Н!! 1198-67-05; від 27.08.2009 
Н!! 1225-68-05; від 17.09.2009 Н!! 1247-69-05) : 
1.1. в пyiпm 1 цИфру «235780,506» замінити на цифру <<239474,406»; 

. 1.2. в пункті 1.2 цифру «73 122,91» замінити на цифру «76816,81»; 
1.3. в пункті I.Z.I. цифру «22 403,01» замінити.на цифру <<26096,91»; 
1.4. в пункті 2. цифру <<238088,128» замінити на цифру «241 782,028»; 
1.5. в пункті 2.2. цифру «73290,032» замінити на цифру «76983,932». 
2. Додатки 1,2,3 до рішення Броварської міської ради від 13.01.2009 
Н!! 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рію) зі змінами викласти в новій 
редакції (додаються). 
З.фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити. 
фінансування видатків, згідно з даним рішеННJIМ. 
4. Це рішеНШІ набирає чинност· ИЙНJlтrя. 
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БРО:РАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 
ВИlCОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

. ПРОПОЗицd 
до рішення Броварської міської раДl1 від 24.09.2009 року 

«Про BHeCeHНJI змін до рішення 
Броварської міської ради від 13.01.2009 року 

N! 1003-53-05 «Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1,2,3». 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2009 

рїЮ>, «Про місцеве самоврядув8ННJI в Україні», частини 5 статті 23, етапі 78 
Бюджетного кодексу України, на викон8ННJI рішення Київської обласної ради 
від 23.09.2009 року N!!564-26-V «Про BHeCeHНJI змін до рішення Київської 
обласної ради від 14.01.2009 N!! 420-22-V <d1po обласний бюджет Київської 
області на 2009.рїю), виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

СПЕЦlAJlЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частШІУ спеціального фонду бюджету міста по КФК 
41035000 <dвmi субвеlЩЇi» на суму 3693,9 тис грн. 

ВНДАТКН 

1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на суму 
3693,9 тис.грн., з вих: 

1.1. Управлішпо житлово-комунального господарства Бров~рської міСЬКОЇ 
ради по КФ:К 170703 <<Видатки на проведення робі~ повlJIЗ~ із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утрим8ННJJМ автомоБІЛЬНИХ ДОРІГ» на суму 3693,9 
тис.грн. 

Виконуючий обов'JIЗКИ І.В.СапоЖІСО. 

міського голови - секретар IJCU:~ г 



Додаток 1 

до рішення \lіської радll 
від "'І.ОІ· 09н! .(JS#-10-0J·' 

) ДОХОДІІ бlОДЖСТУ і\1.БРОВОРII ІІа 2009 рік 

,... ТІІС.ГРН. 

Код НОЙl\lеllУВОllllЯ доходів ]агаЛLffllП СпеціаЛLIШП фОllд Раза", 
згідllО із БЮДЖСТllОIО фОШІ Pa10~I УТ.Ч. 

КЛОСllфікоцісю бlоджет 

p01BIITh.")' 
1 2 3 4 5 6 

100000 Подоткові ІІDДХОДЖСІІІІЯ 120308,000 2446,000 122754,000 

ПОДОТКІІ 110 ДОХОДІІ, ПОДОТІСІІ ІІа ПРllбyrок, 
110000 ПОДОТКІІІІО збіЛЬШСllllЯ РlІІlковоі вартості 89051,3 89051,3 
110100 Податок з доходів фізичних осіб 88921,3 88921,3 
110200 Подоток 110 ПРllбуток підПРllСl\lСТВ 130 130 

Податок на ПРllбуток підприємств і 

організаці А, що належать до комунальної 

110202 власності 130 130 
» 120000 ПОДОТКІІ на впасність 2400 2400 

Податок з власників траНСПОРТНIІХ засобів та 

120200 іНШІІХ самохіДНIІХ машІІН і механізмів О 2400 2400 
ЗБОРl1 за спеціальне ВIIКОIIОIIIIЯ npllpOAIIIIX 

130000 ресурсів 15859,2 15859,2 
130500 Плата за землю 15859,2 15859,2 

140000 Внутрішні ПОДОТКІІ на товаРl1 та nocnyrll 5217,3 46 5263,3 
140601 Податок на промисел 12 12 

Плата за державну реєстрацію суб"єктів 
підприємницької діяльності, об'єднань 
громадян, асоціаціА , іНШIІХ добровіЛЬНllХ 
об'єднань органів місцевого самоврядування, 

140603 статутів територіальних громад 105 105 

~ 140609 Плата за державну реєстрацію, крім плати за 
І державну реєстрацію суб"єктів 

піДПРИЄМНltЦької діяльності 0,3 0,3 
Плата за торговиЯ патент на деякі види 

140700 піДПРllЄМНИЦЬКОЇ діяльності 5100 46 5146 

160000 Illші подаТКl1 10180,2 10180,2 

160100 Місцеві податки і збори 1680 1680 

160400 ФіксованиЯ сільськогосподаРСЬКllА податок 0,2 0,2 
уб" • ЄдиниА податок дnя с ЄКТІВ малого 

160500 піДПРИЄМНltЦтва 8500 8500 

200000 Неподоткві НDДходжеllВЯ 2285,5 4926,5 О 7212 

211100 Надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського 

405,8 і лісогосподарського вироБНlІцтва 405,8 
Частина прибудку (доходу) господаРСЬКllХ 

І організаціЯ, які належать до комунальної 
власноСТЇ або у статутних фондах яких Є 

210103 частка комунальної власності 5 5 



•• _.-_ •• - •••••• "'А JlU;JI\JlщеННJI В установа."< 

банків ТIIr.IЧВСОВО віЛЬНllХ бюджетНllХ І\оштів 

210-100 230,5 - 230,5 
AдalїllicтpaTllBllї ЗБОРl1 та плате-1Id доход 
.' ' 11 

220000 ВІД IlекоаlерЦllІllОro та побї'IIIОГО продажу 510 
-220900 Державне мито 510 
~ 

510 510 

210811 AдalillicтpaTllBHi штраф .. та іl.ші С811кції 15 15 
Адаlіністратпвні штрафll у сфері 

110813 заБППС'lеlIIIЯ бппеКl1 ДОРОЖIIЬОГО руху 1500 1500 

Штрафні санкціі зв порушеllllSl 
законодавства про паТСllтуваllllЯ, 3D 
порушеНllR Ilop1'l РСГУЛlоваllllR обігу 
roTIBKI' та про застосуваl.IIЯ реєстраторів 
розраХУІІКОВІІХ операціli у сфері торгівлі, 

210809 rpoalAдCLKoro харчуваl.IIЯ та послуг 25 25 
240000 І .. шінеподатковінаАХо~еННR О О О 

"Грошові СТJlгнеННJI за шкоду, заподіяну 
порушеННJlМ законодавства про охорону 

навколишнього природного середОВllща 

240621 внаcnідок господарської та іншої діяльності"; О О 

Відсотки за користування ПОЗIlICaМIІ, які 

241106 надаввnися з місцевюt бюджетів 
240603 Інші надходеЖННJI О 

250000 Власні надходжеННR бюджеТUllХ установ 4520,7 4520,7 

Плата за поcnyги, що надаються бюджеТНІIМИ 

250100 установами 4520,7 4520,7 
Кошти, що ОТРJ.lМУЮТЬСJl БЮдЖетнllМlf 

установами на внконаННJI окреМIІХ доручень 

250202 та інвеСТlfціАНIfХ проектів 
300000 ДОХОДІІ від операцій з ICJIпіТD.JJО1'1 О 16512 16512 16512 

НадхОдЖеННJI від відчуження маАн&, яке 
нвnежить Автономні" Республіці Крим та 
маЯн&, що знаходиться у комунальніR 

310300 власності 3050 ЗО50 3050 
НадходжеllllR від продажу зе1'.лі І 

330000 неаlатерівлыІІх активів 13462 13462 13462 
,Надходження ВІД продажу земельн"Х ДIЛJlНОК 

несільськогосподарського ПРІJзначення до 

розмежуваННJI земель державної та 
330100 KOMYHВJJЬHOЇ 8J1acHocтi 13462 13462 13462 

500000 Цільові -ФОНДІ. 26835,4 . 26835,4 
130lР за заоруднеННJI навколишнього 

500800 природного середовища 55 55 
Цільові фОНДlf утворені Верховною Радою 
Автономноі Республіки Крим, органаМIІ 
місцевого самоврядуваННJI та місцеВИМJf 

501100 органами виконавчої 8J1IДIJ 26780,4 26780,4 

Разом доходів (без трансфертіВ) 122593,500 50719,900 16512,000 173313,400 

ОФісіВJ.і траJlефеРТl1 (РОЗШIIФРОВУЮТЬСR 3D 
40064,096 400000 видамн трансфертів та БIОД-..кетІв) 26096,910 0,0 66161,006 

... 410000 Від органів державиого управліННJI О О 

,-410100 КОШТ.f, що надходять З іНШIІХ бюджетів 



~200 Дотації О 
"410201 Дотації ВllріВНlованнн, що одержуються 3 О 

державного бlОдЖе1У 
О О 

"410209 IlІші дотації О О 
і"410300 Субвенції, в тому Чllслі: 40064,096 16096,910 0,000 66161,006 

Субвенція на УТРltмання об'єктів спільного 
КОрllC'l)'вання та ЧІІ ліквідаціlО неГОТIІВНllХ 
ІІаслідків діяльності об'єктів спільного 

410303 КОРІІстування 100 100 
"Субвенція з державного бlоджету місцеВIІМ 
БЮдЖетам на виплату допомоги сім'ям 3 
діТЬМIІ, мвnозабезпечеНltм сім'ям, інвмідам 3 
AltTllHCTBa, дітям-інввnідам ТО ТІ1мчасової 

4і0306 державної допомоги дітям"; 29761,3 29761,3 
"Субвенція з державного бюджету місцеВIІМ 
бюджетам на надання пільг та ЖІІТЛОВІІХ 

субсltдіА населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-. 

водопостачання і водовідведення, кваРТІІРНОЇ 
плат .. , вивезення побутового сміття та рідких 

410308 нечистот"; 8020 8887,1 16907,1 

"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 еле~їроенергії, 

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

побутового пвnива, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведеннн, квартирної 
плати, вивезення побутового сміття та ріДКIІХ 
неЧIIСТОТ) та компенсацію за піЛЬГОВІІЯ проїзд 

1683,6 410309 окремих категоріЯ громадян"; 1683,6 

"Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та ЖІІТЛОВІІХ 

субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового пвnива і 
3 3 410310 скрапленого газу"; 

410323 
Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення виплат, Вltзночених 

Законом УкраїНIt "Про реструктуризаціЮ 
заборгованості з виплат, передбачеНIІХ 
статтею 57 Закону України "Про освіту" 
педагогічним науково-педагогічним та іншим 

283 283 ' . " 
.... категоріям працівників наВЧВnЬНlIХ закладІВ 



410343 
"Субвенція з державного б.одже1У місцевим 
б.оджетам на фінансування ремон1У 
ПРІlміщень управлінь праці та соціального 

,. ЗВХІІСТУ ВI"конаВЧIІХ орга'lів міСЬКllХ (міст 

республіКВ'IСЬКОГО в АВТО'lомніЯ Республіці 
КР"М і обласного значення) раІіОННIІХ у 
містах КlІєві і Севастополі та раІіОНfflfХ у 
~liCTax рад для здіRсне'IНЯ за .. ~одів 3 виконання 
спільного із Світовим банком проеК'l)' 
"Вдосконалення ClfcтeMl1 соціалr.ної 
ДОПОМОГІІ"; 

.... 410349 
Субвенція з державного бюдже1У місцеВIІМ 
бюджетам на захОД11 З енергозбереження, у 

тor.'y числі оснащення інженерних вводів 
багатокваРТliРНIІХ ЖИТЛОВИХ БУДІІнків 

засобаr.ш обліку споживання води і теплової 
енергіі', ремонт і реконструкцію теплових 

мереж та котелень, будіВНIЩТВО газопроводів 

і газифікацію населеНІІХ пунктів 

410358 Субвенція з державного бюджС'!у місцеВlіМ 
бюджетам на утримання дітеіі-сиріт та дітеП, 

позбавлених батьківського піклування, в 

дитячих будинках сімеПного типу та 

приRомних сім'ях 

410366 

Субвенція з державного бюджС'!у місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, 

ПОСЛУГІ' з водопостачання та водовідведення, 
що вироблялися, транспортуваJIIIСЯ та 

постачanися населенню, яка ВИНliклау зв'язку 
з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії, послуг з водопостачання та 

водовідведення тарифам, що затверджувалися 

органами державної влади чи органами 

місцевого самоврядування 

410350 І ' б .... 
НШl су веНЦI1 

26 

о 

213,196 

13489,91 

3693,9 

Кошти, одержані із загальногО фОНд~ 
бюдже1У до бюджету розвитку (спе~ а ~ ~ 0,0 

430100 фонду) • ,~~oy ::Z~.~S9611 76816,810 

о 

0,0 
16512,000 
16512,000 

26 

о 

213,196 

13489,91 

3693,9 

о 

239474,406 
239474,406 

1.D.Сапожко 
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~CЬКA МІсьКА РАДА КИЇВСЬКоlОБЛАСП 
ФІНАНСОВЕ YlIPАВJllННЯ 

07400, м.Бровари, вул. Гагарїиа,15. Тел. Н! 5-03-98 

[ Виконуючому обов'язки ] 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міськоі ради, 
па відбудеться 24.09.2009 року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міськоі ради: 

- Про внесеввя змін до рішеННJI Броварської міської ради від 13.01.2009 
року N!! 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 рїю> та додатків 1,2,3 

! 

Начальник 
фінансового управління с.п.Коврига 
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