
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про BHeCeHНJI змін до рішенНJI І 

Броварської міської ради від 13.05.2010 року Н!! 1519-83 .. 05 
<<Про бюджет міста на 2010 рію> та додатків 1,2,3,5,6,7» 

РозгJIJIНYВШИ пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядуванНJI в 
Украіні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу Украіни, на виконанНJI рішенНJI 
Київської обласної ради від 17.06.2010 року Н!! 726-32-V «Про BHeCeHНJI змін 
дорішеННJI Київської обласної ради від 14.05.2010 не 719-31-V «Про обласний 
бюджет Київської області на 2010 рію>, враховуючи рекомендації постійноі 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, міська рада 

виріmиnа: 
I.Внести наступні зміни до рішеННJI міської ради від 13.05.2010 року 

}і 1519-83-05 <<Про бюджет міста на 2010 рію> (зі змінами, внесеними 
рішеННJIМ міськоіради від 20.05.2010 Н!!1546-84-05) : 

1.1. в пункті 1 цифру <<223920,185» замінити на цифру <<223912,185»; 
1.2. в пункті 1.1. цифру «177351,7» замінити на цифру «177 343,7»; 
1.3. в пункті 1.1.1.цифру «54 190,1» замінити на цифру «54 182,1» 
1.4. в пункті 2. цифру <<235734,185» замінити на цифру «235742,591 »; 
1.5. в пункті 2.1. цифру «181 851,7» замінити на ЦИ91Ф4РОУ «181.843,7»; Ф 
1.6. в пункті 2.2. цифри «53 882,485» та «25 , » заміНИТИ на ци ри 

«53 898,891» та <<25915,0»; . Ф «44 318906» 
1 7 в Т1VVТМ'Ї 8 циф,ny «44 285,5» заміНИТИ на ци р! .. ' . .. ..,т........ r', • ИИJI Б оварської МІСЬКО1 ради вІД 13.05.2010 
2. Додатки 1,2,3,5,6,7 до pI~e :010 ОО> зі змінами викласти в новій 

НІ! 1519 .. 83 .. 05 «Про бюджет МІСта на р 

peд~iї (додаютьCJI). . Броварської міської ради проводити 
3.Ф1Нансовому упрaвniИВЮ • 

фінансування видатків, згідно з д~ РIUШ~aJISВ,wO.~~_~JtgJr.rt 
4. Це рішеННJI набирає чиннОСТІ з * 'о 'І- ЬЇ 

ІІІ' О 

ВIU(ОНУЮЧИЙ обов 'язки 
ltIЇCЬKoro голови - секретар ради 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 
наЧ8JIЬНИК фінансового управлінИJl & __ С.П.КОВР 
ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови В.ОАвдрєєв 

- начальник юридичного відцілу ____ ----======== __ І.Г.Лавер 

- начальника управління економіки __ ----.::,.;.,..:J;:;..,..;~~/t...:.j_,. __ Т.Г.Поniщyx 

" 

- начальник загального відділу ~=::;;:;;:;"':~::1' _--- Н.І.Гнатюк 

- голова комісії з питань соціально -
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін А В Бу.,,",а ______ ~~---- •• J~ 

І . , 

000288 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА Jr А YJ"ИІВ·· СЬУІ" оо 
~ а аОІ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

• DPОПОЗИЦd 
до РlшеННR Броварської "Ііської раДl1 від 02.07.2010 РОКУ 

<~po .внес~ння змін до рішення 
БроваРСЬКОI MICЬ~Ol ради від 13.05.2010 року 

Н!! 1519-83-05 <<Про бlОДЖет МІста на 2010 рію) та додатків 1 2 3 5 6 7 
. ВідповіднО. до Законів України «Про Державний бюджет Y~~ї~~ ~:)2010 

РIIO), <<Про МІсцеве са;овр~дуванlUI в Украіні», частини 5 стапі 23, статті 78 
Бюджетного кодексу .. К?aIH~, розглянувши пропозиції бюджетних установ, 
ВІІІСОНКОМ БроваРСЬК01 МІСЬКОІ ради 

npOnOlryt: 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОХОДИ 

1. на виконаиия ріmеИИJI Київської обласної ради від 17.06.2010 роху 
N! 726-32-V <<Про внесеИИJI змін до рішеННJI Київської обласної ради від 
14.05.2010 N!719-ЗІ-V <<Про обласний бюджет Київської області на 2010 рію) 
зменшити доходну частину бюджету по КФК 41030900 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим на надання пільг з послуг зв'язку та інших 
передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезуваиия, ОШІату електроенергії, природного і скрапленого газу на 
побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового пanива, послуг 
теПЛО-, водопостач8ИИJI і водовідведення, квартирної мати, вивезеННJI 
побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 
охремих категорій ГРОМаДЯН» на суму 8,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
I.Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму 

8,0 тис.гри., з вих: Б .• 
1.1. Управліввю праці та соціального захисту населення роваРСЬКОl 

міСЬКОї ради. . 
1.1. по КФК 090214 <dJim,ги окремим кaTeгOp1JlМ IpOM8ДJIН з послуг 

3В'изХ)?) ва суму 8,0 тис.гри. б ,цжетних призначень здійснити 
2. В межах загальноГО обсЯГУ Ю 

перерозподіл: оо • 

2.1. Виконкому Броварської мiCЬKO~~:02 <<Резервний фонд» на суму 46,7 
2.1.1. змеиmити видатки по КФК 

1'ИС·ГРН.j 250404 «Інші видатки» на суму 29,7 
2.1.2. збільшити видаТКИ по КФК 

1'ИС·ГРН.j • захиСТУ населевня Броварської 
2 2 у. · та СОЦlальноro . .. прaвmвию праці ... . 

t.UcLICoi ради: І< 1701 02 <d<омпенсац~ ВИПJIати на 
2.2.1. зменшити ВИДаТКИ по КФ том окреМИМ Kaтeгop1JlМ ГPOM8ДJIН» 

Пільговий проїзд автомобільНИМ транспор . ний 
ІІа СУМУ 5,0 ТИС.Ірн.; І<ФК 090412 <dнПIі видатки на COЦIВJIЬ 

2.2.2. збільшити видаТКИ по 
З""'СТ населения» на суму 5,5 тис.грН. 
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2.3. Відділу У справах сім'і та Молоді Броварської міської ради зменшити 
видаТКИ по K~K 091103 «Соціальні Програми і заходи державних органів у 
справах мопод~» на суму 0,5 ТИс.грн. 

2.4. VПРВВnlНIПО житпово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 100203. «Благоустрій міста» зменшити капітальні видатки на 
суму 100,8 тис.;рн., ЗБШьш~вши при цьому відповідно поточні видатки. 

2.5. VnPВВnlНIПО ~КОНОМlI(И Броварської міської ради встановити видатки 
по КФК 250404 «ІНШІ видатки» в сумі 17,0 тис. грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1.1.3більшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 
звraльиу ,суму 16,406 тис.грн., в т.ч. за рахунок залишків бюджетних коштів 
ставом на 01.01.2010 року - на суму 15,406 тис.грн. та на суму 1,0 тис.грн. 
відповідно до додатку К!! 5 «ПовернеННJI кредитів до бюджету та надання 
кредитів з бюджету міста Бровари на 201 О рію) рішеНRJI Броварської міської 
ради від 13.05.2010 К!! 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рію), з них: 

1.1.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради по КФК 
150101 <<Капітальні вкладення» на загальну суму 1,0 тис.грн., В т.ч.: 

- збільшити видатки на проектуванНJI та реконС1рукцію приміщень 
військомату під офісні приміщеННJI по вул. Грушевського в м.Бровари на суму 

0,002 тис.фн.; 
- збільшити видатки на проектувaнRJl, коригувaННJI робочого npоепу та 

реконструкцію магіctpальної вулиці загальноміського значеВВJI (вул. Київська) 
в М. Бровари (І етап: від об'ізноі дороги до району Розвилка) на суму 0,998 
ТИС.Ірн.; Б оо 

1.1.2. УправліВ1ПО житлово-комунального гoc~oдapCTBa роваРСЬКОI 

міської ради по КФК 240601 «Охорона та р8Ц10иanьне використання 

природнихресурсїв» на суму 15,406 тис.грн. 
б бюджетних призначень здійснити 2. В межах загального о cвry 

пеР2ерl0ЗвП~~:. бvдш· вицтва Броварської міськоі ради по КФК 
•• JДЦШy кamтального .J' 

150101 «Капітальні вклвдеВИJD): б • НИЦТВУ зовнiпmix кабельних 
о проектуванвю та удІВ . 

- зменшити видатки п lV-гo жилового району (вІД ПС 
мереж 10 кв ДJIJI еле~опостар~(ТІ1)_5) в м. Бровари Київської обл. П 
"Amoмівієва", "металурnй:Rа" до .1.1 

черга на суму 268,619 тис.грн.; кориryв8ННJI робочого npоепу та 
- збільшити видатки на ~oe~=HoмiCЬKOГO значеННJI (вул. Київська) 

реkОВструкцію магістральНОІ вуЛИЦІ з ай звиnкa) 268,619 тис.грн.; 
в М. Бровари (І етап: від об'їзної дороги до Р .,. р r It if 

ВllkоllyЮЧИЙ обов 'язки 
ltIіСЬkОro голови - секретар ради 
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ДОдатОк І 

Д~ piwellHJI міської paдll 
/5:ff:~-t?!) ВІД 02.07.201 Ор. N! 

ДОХОДІІ 610да."е1)' al.SpOBapll ІІа 2010 рік 

~ nlc.l'Dll. 
СпеціВЛЬІІІІR фО11Д 

-
HanalellYBallll. доходів зПдllО із 3аПUlЬІІІІR 

ут.ч. 

610ДЖет 
faJ 610AaceтllOlO КJJв&шфікаціЄIО . фОllД Разоаl РОЗВІ!ТКУ Разоаl ,...... 2 3 4 
~ 5 6 

Податкові IIВДХоджеllllЯ 119821,100 2448,000 lШ69,100 -
Податки ІІа ДОХОДІІ, подаТКl1 118 ПРllбyrок, 

1000 водаТКllllа збільшеllll. РllІІковоі вартості 95003 95003 .... 
рОООО Податок з доходів фы�чllllхx осіб 94373 94373 
10100 Податок з доходів наІ1мвних працівників 86790 86790 

Податок з доходів ФіЗllЧНІIХ осіб - суб'єктів 
пїДnРllDlНІIЦЬХОЄ дUшьності і незanежноє 

0100 професіПноє дім 1900,S 1900,S 
Податок з доходів фы�чнlfx осіб на 

103011 ДllвідСНД11 та РОJlJ1ті 1000 1011~ 

ФіКСОВІНиR податок на доходи фіЗIІЧНllХ осіб 
10401І від 3IIRIIJIТrJl·підПРIIЄМНИЦЬКОЮ дiJlJ1ЬHiCТlO 414,058 414,058 

Податок з доходів фізичних осіб у BllГnJlдi 
Вllrpaшів або призів, отримвних внаспідок 

1. проведенн. конкур 6,942 6,942 

Податок з доходів фіЗИЧНlfX осіб -

"ОВОО 
віRськовоcnyжбовців та осіб PJlдOBOГO і 

2147,5 начапЬНІIЦЬКОГО СlCJlаду 2147,S 

.!!111О 
Податок з доходів фізllЧНИХ осіб від іНШІIХ 

1800 1800 видів ДЇRJIЬHOcтi 

Податок З доходів фізИЧНИХ осіб від пр~ 
Нерухомого маАна та Н8ДВНН. HepyxoMOCn в 

~ 
орендУ в оренду (суборенду), ЖJIТnОВllП наАм 

220 220 (ПЇДНВnм) . 
Податок з доходів фізllЧНlfX осіб від прОДажу 

~ 
PYXOJeloro MВnHa та ННДВНИН рухомого маВна в 

24 24 
оре!Щу (суборенду) 

Податок з доходів фіЗIІЧНИХ осіб від 
D1)JIIMIНOro пnатником доходу внаспідок 

~ 
ПРISnиl1ТR НІІМ у СПНДЩlIНУ маЯН&, коштів, 

70 70 
МвJlИОВllХ Чll немаАнових прав 

~ !!!,даток ІІа прuбyroк підПРllОIСТВ 630 630 

Податок на ПРllбyrок піДПРІIЄМСТВ і 

~ 
орl1ИЬаціП, що належать до комунальноі 630 630 
~асИОсті 

t~B._"'''''''' 
О 2400 2400 

~oдaТOK з впасників тpaнcnopmllX засобів та • 
О 2400 2400 

ІНIQ • • ,.. 
~X самохіДНIІХ машин j механlЗftllВ 

..... uA.. 1)1- • -. rnll .. 

840 840 ~IOO 3асо6ів та іншнх самохідних машllН І 
~ ~bMiB (ЮРІІДИЧНІІХ 



v'jiojiiroк au.'aCHIIKiB Ilаз~ftlllllХ тр~ан~С~П~~~РТНn;;;llХ~Т-----,Г----т-----,г--__ _ 
:lllсобіD та ІІІШИХ СВIОXlДНIIХ МDШІІІІ І 

~..,'OO .. сханізftlіD (з rpOftl8ДRH) 
~~ . 

податок з вnaCHIIKIB ВОДНІІХ траlfСПОpnшх 

~J' _обіD 
і ~ 3баРllза епеціалы�еe BIIKOIIBIIIIR ПрllРОДllllХ 
~ ресура:ів 
~ пnата 3D зеftШЮ 
_ОО ]смenы�ІІпп податок з IОрllДllЧllllХ осіб 

Е 
Орендна мата з IОрllДllЧllllХ осіб 

3емenЬНlIП податок з фізичних осіб 

Орендна мата з фіЗIІЧНИХ осіб 
,..-
1_ DIIfI1JIШIII ПОДВТКІІІІВ TOBBPII тв ПОСЛУПІ 
- Плата за .nlЦСIDlє ІІа ПСВllі ВІІДІІ 
__ raс:подара:ькоє дів'nы�оетіi 
.100 Податок на ПРОМllСeJI 

Пn.та за державну peecтpaцilO суб"єктів 

.110 пїДПРllЄftIНllЦькоі діJШЬНОсті 
~ Пn.та за державну реєстрацію, крім плаТlf за 

державну реєстрацію суб"єктів 
пїДnрllЄftIНllЦькоі дiJШьності 

Плата за ТОрГОВllЙ паТО11Т на дакї ВІІДІ. 

~D пlдПРllDlUuцькоі дїв'nы�оетіi 
I1naта за ПРllДбано торгового патенту на 
JДіПснеННІ роздрібноє торгівлі, сплачена 

~IOO фы�чнlfмии особами 
I1naта за ПРllДбано торгового патенту на 

~ 3ДЇJIснеНИІ роздрібноє торгівлі, сплачена 
~IVIW 1ОрlfДІІЧИІІМІІ особами 

Пnaта за придбання торгового патенту на 
11Іm"" 3ДіПсненНJI операціЯ з торгівлі готіВКОВlJМИ 
~ вamoтнllМИ цінност 

Пnата 31 придбано торгового патенту на 
~"" JДіПсненНJI OnТOBOЄ торгівлі, сплачена 
~ фы�чнІІмии особами 

Пnата 31 придбання торгового патенту на 
~ ~іПсненНІ ТОРГОВeJIЬНО-ВllроБНIIЧОЄ 
~ ~1IIJ'HOcтi (громадське хар 

~aтa 31 ПРllдбано торгового патенту на 
~ 3ДIRснеlIНJI оптовоє торгівлі, сплачена 
І" ~lfДІІЧНIIМII особами 

Пnата за придбання торгового патенТУ на 
~ ~iAcHeHНJI торговenЬНО-ВllроБНIIЧОЄ 
~ ~'HOcтi (громадське хар 

14356,6 
14356,6 

4300 
9475 
151,6 

430 

911,3 

111,3 
11 

100,0 

0,3 

800,0 

220,0 

265,0 

75,0 

6,0 

25,0 

65,0 

40,0 

1559,2 

0,8 

о 

О 

48 

48,0 

1559,2 

0,8 

14356,6 
14356,6 

4300 
947S 

430 

959,3 

111,3 
11 

100 

0,3 

848 

220 

26S 

75 

6 

2s 

. 
6S 

40 

IlJiaтa за придбанНІ пільгового тopГOBoro 

~n~~.и~~~н~а~3Д==іп:с=н=ен=н=я~то==р~го=в=en==ЬН=О~Є~:= __ 4-__ ----~о~'зї---------r-------,-----~О~~ ~~ocтi 
~aтa за ПРllДбвно торгового патенту на 

І ~100 3JdПсиеиНJI діJШЬНОсті з надано поБУТОВІІХ 
~~, сплачена Ф 

~aтa за придбвння торгового патенТУ на 
~400 3JdDсиеиНJI ДЇJUJЬHocтi з наданНІ поБУТОВІІХ 
І ........ b~, Сплачена ю 

5,0 

13,0 

S 

13 



~ ПЛаТІ за ПРllдбанНJI торroВllХ патентів 
n)'lll\l'P111 продажу НО~ПРОдУkТіВ 

-
1071500 

(8втозаПРВВIIIIt.l11 CТВIIЦIJlMII, звпр 
48 

~ ПЛаТІ зо ПРllдБОllllJl торroвого патен'І)' ІІВ 48 

3J1iПСIIСIШR операціП 3 надаНllJI послуг у сфері 

rl~700 
rpanьноro біЗllС 66,2 66,2 

іГ плата за ПРllДбанllR торroвоro патеll1)' на 
здіПСllеННR операціП 3 н&ДаlIНЯ послуг у сфері 

1011800 rpaпЬ110ro біЗIІС 19,5 19,5 
ііііо Illшl подаТКl1 9550.2 0,0 9550.2 
іоооО МІсцевІ nOAaТICl1 і зБОР11 2450 О 24S0 
;іі0О Податок 3 peКnllA1JI 36 З6 
іО2ОО KOMYllвnltHllA податок 510 510 

10500 PlIIlKOBlln збір 1900 1900 
1060D Збір 31 Вllдачу ордера ІІа кваРТltру І 1 

Збір за ВІIДDЧУ дозволу на розміщеllНЯ 

~\l500 об'єктів торгівлі та сфеРl1 послуг 2,991 2,991 
\1600 Збір із вnacHllKiB собак 0,009 0,009 

IQJlксоваПllR СlЛьськоroсподаРСЬКllО 

"0000 податок 0,2 0,2 

~OI00 
IФIКСОВ8НIIВ сlпьськоroсподарсыcJпn податок. 

HapaxoBaнlln піcnк 1 сіЧНJl200J року 0,2 0,2 
ЄдUПllіі податок ДтІ суб"єктїв ala.llOro - пlдПРПDlUllцтва 7100,0 7100 

~100 
ЄдII~IIП податок на підПРllЄМИIЩЬКУ 
діlJlьність з юридичних осіб 2480,0 2480 
ЄдIIНlIA податок на піДПРІІЄМН1ЩЬКУ 

~ дianьиість з фіЗllЧНl1Х осіб 4620,0 4620 
~o Неподаткві IIDдход."СIIIIП 3235,000 5709,700 0,000 8944,700 

~ooo 
~ОХОАП вщ маСllості та підПРllDlllllQЬКОЕ 
IAlRпьпостl 2475,000 2475,00~ 

ЧlCТJlна ЧllСТОro прибутку (доходу) 
kOмуиanЬНllХ унітарних піДПРllЄМСТВ та ЇХ 

110300 06'ЄДНDlIь, що ВlfnyчаєтьCR до бюджету 5 5 
~ 

ВІДХоджеННJI сум відсотків за КОРИС1)'В8ННJI 
nwчасово віПЬНИМl1 бюджетнш.1ІІ коштам11 

!!оо місцеВllХ бюджетів 760 760 

~ IвВli падходжеппя 1710,0 1710 

~ АдlllіпістраТllвпl штрафll та іпші COllRQii 150,0 150 

~ 
АдаІіПістраТllВllі штрафп у сфері 

15S0 1550 
:lа6e:tпечеIIIIЯ 6e:JпеЮI ДОРОХСІIЬОro p"fXl 

lПтрафllі CDllКЦіУ за ПОРУШСІІІІЯ 
:lаКоподавства про паТСllтуваllUR, 3D 
ПОР)'UlеПUR пора. реry.lllоваllllЯ обіl')' 
I"ОтіВКII та про застоеуваllllЯ реєстраторіВ 

~ 
Р03рахупКОВIIХ операціП у сферІ торrlвлl, 10 10 
~O.laдeЬKOro uрчуваllПЯ та поcnyr 

~ 
Ва.цходжеиНR коштів від відшкОдуВІННJI 
~aT сinьськоroсподарськоroі 400 400 
~roсподаDСЬКОro ВIІDоБНlщтва 

~ А.цМlllістраТllвпі зБОР11 та D.IIаТШКЇ, АОХОАП 760,0 760 

~ ~екоаlеРЦlппоrо та п061чпоro продожУ 760,0 760 

Ilе мито 



~ IJ.tCржавllО "што, ЩО сnnаЧУЄТЬСR за МІСЦОМ 

ро3ГЛIД)' та офОРМnСНllR ДОКУ"IСllтів, у 10"11 
10100 Ifllcni ЗІ ОфОРМnОllll, 745,0 745 ....... ДержаВllО "ШТО, ПОВ .ЗІІІО З ВllдачсlО та 

офорМnСІІІІRМ ЗІКОРДОІІІІІІХ пасПОртів 

~_oo (nOCDЇДOK) та паспортів rpO"f 15,0 15 ~ Illшl ІIСПОДDтковIIIDдХО~"еIIIIП 
О 10.2 10,2 ~ Iuшl11вдходжеUІІП О 10.2 10.2 

,...- ..грошові CТlnlCllll1 ЗІ шкоду, ЗlподіRllУ 
nopYWOllHIM заКОНОДDвства про ОХОРОНУ 
НDВКOJIІІШНЬОro npllpOAHoro ССРСДОВllща 
ВНІCnїДОК roсподарськоі та іншоі 

061100 дімьності"; )0,2 10.2 -
10000 IJnDсиlllВДХОДЖСllllR 61ОДЖСТНІІХ УСТВІІОВ О 5299,5 5299,5 

lШата за пocnynІ, ЩО надаlOТЬСJl 

.10000 бюджетllllМl1 установами О 5299,S 5299,5 
lШата за ПОCJIУГIІ, ЩО Н8ДDIOТЬСВ 

б1OджетJIIIМ11 установамИ згідио з 

10)00 функціОIlВJIЬНlfМlf повиоважСНИJlr.ш 3717,5 
. 

J 
~озоо lШата за оренду мaRна бlоджетНllХ Установ 1582 

КОШТІ І, що DТplfM)'IDTЬCJI бlоджетнllМl1 

~OO 
устанОВВАІІІ на виконаННJI окреМIІХ доручень 

та інвeenщіRНlfХ проектів О 

.00 ДОХОДП від операцій з капітвлоаl 5,5 18600 18600 18605.5 

НВДХОДЖСННІ коштів від peanізаціє 
6езхазиRноro маЯн&, знахідок, спадкового 

~lD1OO MВnHв, .. IВnH&, одсржаного теРltторіВJIЬНОЮ 
rpОМIДОЮ В поридку спадкуванНJlЧl1 

дapy8I1IНJ1, а також ВВJlютні цінності і 
rpowoBi КОШТІt. вnаСНИКlI JlКlIХ невідомі 5.S 5ё' .... 

t 
НВДХоджеННJI від ВlДчужеННJI маЯн" Jlке 
НlJleжJlТЬ АВ1Ономнііі Республіці KPIIM та 

~ 
МВnив, що ЗНDXOдитЬCJI У KOMYНВJIЬHin 

3000 3000 3000 
ВПасиості 

~ 
JIIДIОАЖОІІІІR вІД продажу зсаІЛІ І 

О 15600 15600 15600 
аематерlмьппх ВК1'llвlв 

llaдxаджеНПП від продажу зоаlелЬНl1Х 
AInвIIOK uесільськоroСПОДDРСЬКОro 

~ 
ПРИзиачеllllR до Р0311е8)'ВВIIIIВ зса.ель 
АеРЖDВllоі тв коltyllDлы�оіi влаСllості 

О IS600 15600 15600 

Ие&:inьськогосподарськоro ПРllзначеllНІ до 
PDЗМежу&анНJI земепь державноє та 
~MyНIUIЬHOЄ впасності (крім зеАfепы1llхx 

~lOIOO АIJJIІІОІС несільськогосподарського • 15600 15600 
~ ~ll3начеИИJI. ЩО поребувають У держаВНIП 

10280 10280 

~!o-.. ЦІльовІ фОllДН О 

~ Збір за заБРУДНОllНR ПDВКОЛlfШllЬОro О 100 100 

О ~POAIIOro середОВUЩD 
IИUJі зБОРlf за забруднеННІ навКОЛllWНЬОro 

86 86 ~ nprlPDдноro середОВ"ЩR до Державноro 
І ~ ОХОРОНІІ навКОЛllWНЬ 



nа·р'·"р';,"",· ..... 

~ надходжеННІ від сплаТІI збору за 
_БРУДlIСIIIII IIUКOnIIWНЬОГО середОВllЩІ 

~ 
фі311'11111МІІ особ"'lll 

14 14 Цільові фОllдl1 утворені Верховною Радою 
AвrollOMHOf РсспубліКl1 KpIIM, оргаlllUtlll 
мІсцевого caмoBpJIДY8aHH. та місцеВIIr.111 

10000 op1'D11at.111 Вllконавчоі ВJlaдll 
10180 10180 - РIIJОI'I доходів (Оа траllсфертів) 123061,600 37037,700 - 18600,000 160099,3r.J 

ОФlсlnll1 траllсфеРТl1 (РОЗWllфРОВУIOТLСR 
_о 3В ВІІДВІ'ІІІ траl.сфертів тв Оlоджетів) 54282,100 9530,785 0,0 63812,885 
iiiOQ Від oPnUliB державного упраміllllJl S4282,100 9S30,785 63812,885 
іііОО ДОТІІЦіі О О -Додаткова дотаці. :І державного бюджету 

місцеВII.1 бюджетам на Вllрівнювання 
фіllвнсовоі забезпеченості О -Субвенції, в тому Чllcnі: 54282,100 9530,785 0,000 63812,885 
Субвенці. на yrpllMaнHR об'єпів спільного 
коршnуванн, та ЧІІ піквідацііО JlегаТlIВJШХ 

намідків дiяnьності об'єmв спільного 

Ь0300 КОРllетуваннн 100 100 
"СубвеНЦIR з державного бюджету МlсцеВllМ 

бкwкетам на ВIІПnату ДОПОМОПI сім'ям з • 
діТЬМII, мanозабезпечеНIІМ сім'ям, iHBвniдВt.1 з 
ДJmIИСТВа, дітям-інвanідам та тнмчасово! 

О3DБOO дсржuноі допомоПl дітвм"; 44346,6 44346,6 

"Субвснція з державного бюджету місцевим 
БЮджc:'l'ar.1 на наданн. пільг та ЖІІТЛОВJІХ 

суБС11ДЇ1t населенню на оплату 
enСlСІ'роснерrlі, прнродного газу, поcnyr 

tennO-, водопостачання і водовідведення, 
кваpnlрноі ппати (утрнманНJI БУДІІНків і 
СПОРУД та ПРllБУДИНКОВl1Х тернторіlt), 

!0800 
ВивезенНJI побyroвого смітт. та рідЮIХ 

8689,1 914S,2 17834,3 
НСЧJIСТОТ"; 

«Субвснція З державного бюджету місцеВІIАI . 
бюджетам на надання пільг з пocnуг зв'R3ку 

,. 
та іНШllХ передбачених законодавством пільг 
(Крі.1 пільг на одержання ліків, ._ 
3убопротезування, оплату eneктpoeHepnl, • 
ПРІIРОДНОГО і скрапленого газу нв поБУТОВІ 
ПО1'реБIl, твердого та рідкого пічного 
ПоБУТОвого пanива, поcnyr теПЛD-, _ 
ВDДопocraчанНJI і водовідведення, кварТ1IРНОI 
IUIІТІІ (утр"А'ання БУДllНIСЇВ і споруд та 
ПРІІ6УДlІНКОВІІХ тepllTopin), Вllвезення 
ПоБУТОвого С.lіттн та ріДЮIХ неllJlСТОТ) та 

~ 
КO&lneHcaцїlO за піПЬГОВlln проїзд oкpeftlllX 994 994 
~тeropin громадян» 

~ "С • сцеВIІ" убвенція з державного БJОдже1'У ... 
баодасета;.. на надання пільг та ЖlІТПО811Х 
суБСllдіn населеННIО на ПР'lдБDННR TBe~oГO :-

~ та Рідкого пічного побyroвого ПВJIІІВD І S S 

~anneHoгo тазу"; 



субвеllцїR 3 деРЖUІІОro бюджету місцеВllМ 
бlCJA1КeraA1 на ФінаllсуваННR peMOHty 
ПРllміщеllЬ ynpUJliHJ. пра~і ТВ. соціanыІro 
3ІХІ1С1)' ВІІКОІІUЧІІХ OPnUllB АІІСЬКІІХ (міст 
рсспубліканськоro в ABTOllOAlllin РеСПубліці 
KpllM і обnаСllОro ЗllачеllНR) раПОllllllХ у 
містах Кllєві і Севастополі та раПОllllllХ у 
містах рад ДnH здіПСllеНIІR заходів 3 

1ІІІСОlllUІНІ cninIIlloro із СвіТОВІІМ баНКОА' 
проеКl)' ,,8AOCKOHвneIlHR Сllстеr.ш соціальної 

ДОПОМОПI"і 

0]S8 СубlенціR з державноro бlОДЖety місцеВIІМ 
бlоджетаАl на УТРlІмання дітеП-Сllріт та дітеП, 
позбавnеНllХ батьківського піклування, в 
ДІІТІЧІІХ БУДІІНКах сімеПного ТllnY та 
npllnOr.IHIIX сім'ях 

Рll30аl доходів 

Bcьoro доходів 

iIIIuD 0608"ШIСІI иlс.иоra rОЛОDU • секретар plДll 

3BS,SBS 3BS,S:JS 

147,4 

18600,000 223912,185 
18600,000 223912,185 

J.D.Сопожко 

! 

. 
~ 

, 



по~:. П,Л начальник фінансового ynравлінWI_----~L1Lr-.,y.~-- С.П.КОВрига 

., 
ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови В.О.Андрєєв 
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ПерсшЬс дерЖlUJllllX та periOH1IJDi1lНX DJ:)orpaм по arїC'JV БРОDDРИ на 201 o_~ix 

~ФК квк 

.IIIDII raIIО8ll0ПJ pa3IIOpulll1llD 

aurтl. 3anш.ШIП _на 

пallмCIМIIUIIUI ПООI1JllМII 
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Інші BIIдI1tКII 

Проrpaма вїД3llа'lClО18 ДCJПIIIIIІUIX 1'11 

npoфесіRIUIХ CUТ, lовinCnIОIХ дат, 
38OXO'IClIIUI3a 38CJIYI11 перед rpDM1д01O 

м.Броварll 

фіnauСОlа ПЇJЩJІIМD tpDМIIдClolClIХ\проrpaма 3I6C311C'1C111U1 Броварс.аї 
,opraнbaцiII iнвDRiдil і вercpaнiв opl'Dllbaцii Bcm:paalillilbnl і праці 1'11 

З6роltllllХ СИІІ 

IТCnс6а'lСНна і рад10МОIІІCllна 

.Псрtоан'llU "UUIII'18 (1'ІІ3С'І1І1'І1 
I1КУРИIllU) 

ПpD1lJllМа дUuu.tlom 1'11 фіНlllСОIOЇ 
пiдrpНМІОI Бровар~каї pcдuцii 
міс.lФaRОIIНОПJ РIUUОМОIllСНна 

,Проrpaма дbun.tlоCn, фШIІІCDlOЇ пiдтpJВnOl 

.1'11 ы�opмyвam18 rpoMIUlc.кaCn шодо 
дUuu.'IOCn opI'DIIШ міCUC8DПJ 
caмolpuyllllll18 '1cplD 1CoмytuI&.IC 
niдnp'ICМC'l'DO Броварс.каі міс.аі РIUIIІ 
"ТCnccrYдіа"Нawс мІсто" 

Проrpaма дUuu.llocri 1'IL фы�llсо8Dіi 

пiдтpJlМlDI JlClUUClU1 I'ІІ3С'11I "Броварс.а 
ПIllODllМl1" 

,ПРОI1'lDIІІ і 3IDCDДI1 цсаnpi. \Mi~ кaМnnCКCIla проrpaма 38II06"U'III.18 
соцUun.tlИХ cnyac6 ДIUI сім'ї, дітсА ДlIТll'lII\ 6IDДDrМДSlom, nia'rplu.nOl с:1мсА 3 

.1'IL мсшоді AЇn"11I "Нaycrpl'1 дiтIrм" ... 2010-2017 РОІОI 
ПpDrpllМ.11311XDд11 цс •• 
соц1м.п.ах cnyac6 ДIUI сім'ї. дiтcll Імьа npDI1JIIМa ПЇД1р.IМIОІ MQllQДi на 2008-
11'IL моаод1 201000101 

.020 IУПРІмlllІІ. oca1тl1 

ЦШIoDIІ фоlUUl, )'1'ІІDpClII opraнaмll 
MICЦCIDI'O c:lМОВрІДУІІІІII181 
MiCЦCDllMl1 оpntllамllllllCOllН'Іоі \ПРОl1lама "06дapolullc:n." 
IlUUUI 

Illшlвtlдll'llCll 

Вct.OI'D по nporpaMI 
Міс.а nporpaма "З1YJЮcn'o1O про 
IСОЖІIОro" 

сума 
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120 
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CncцllllllollllR _ІІА IIIDDM 

IllІІІм' про~11 сума 
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180 

400 

280 
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485.378 605.378 
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1&.9 ІІ!М 

17.5 
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/Ц1ііш' ФОІ""; inaper" apl1lllUtll 

larll:UCllOl'O cIIIIlНl~'''' 
ariCQUlIIII' aPnIII8МI' .""'IІІІ8'1ОТ 'МfClolC8 nporpaara "з.naп..,. сср='" ocatra" 
втuur 1".2001·2010 РОКІ'. 
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Інші 811д1П'1С11 на ОХОРОНУ 340р0I'. 

Інші 8цда11СИ на соціlUJlrJlnJI 

3ІХІІСІ' нІІССІІСНІ" 

,Пim.nt, що НIUUUOtIOC8 НІІССІІеІlІІІО 
,(крім urcpaнiв ВВВ і пращі. 
_il1cwcoi cnyadill, орnurїa 

_nyrpbшdx cnpu ,. rpoNIUUIН, JUCi І Мicl.а nporpaмa "3 typ6cmиo про кaжuоra" 
noc:rpuuulnU 811a&:n\аок 
,Чорн06WUoC1oхоі 1ІІІ1'8С1'рОф11) на 
0ІІІІ1І1)' ХІтО.О-ХОмyllІШLlIIDt 

IIІОСАУІ' і IфlфOДНOt'Q ray 

;Ц1nwJai ФОIlДQ, )'Т8opeJJl ОРІ'ІІІВІІІІ 
мicuaoraC8Мo~ і 
міс:цеаю.ul Opr8ll ..... 1 _ІIXOUUЧОТ 
8IIIUIП 

,1<о .. пеаlс:ац)l1llі _IIRIhI1U на 
пUп.raаnR nPO'bA lID'I'D .. о61т.ним 
11pIU1cnopro .. ОkpCМИМ IIIПCrDрlaм 

~"\UUI11 

Ilnai IIIдD11CII 

Інші ВIUIIIТICII 
Ва.оro ао nP011l1М1 

М1а.1Са nporpaмa"3 ~ про 
1CDЖI10І1І"( a~11IID .IПРат :sa 
,6c:ucourro1lllO Пcpeвe:lel"" 6cs o6мCIКCH .. 
nїn .. ro.nx areropiR Ilacenеап .. м. !іро.арн 
D1ICII8ИpCIt1Cl1 .. IID'I'Dмo6iJu.llll"1pIUlCllopтaм 
31U'IUIьнoro ICDPIІС'ІУІШИІ~ 

МіCJoа nPOtPaAl8 "3 1YP6mo1O про ICOICIlora" 
( пiдtp1I .. 1О1 nUmpln:МCl'la "Центр соціlUl.IШ 
:1p)'Д08DT, npoфec:Ulnoі1'lL "CДlIICDoCOЦЇIUIWlOi 
рса61пtnшti illDlUI1дia, "itcll-lllllllllbdа1'lL 
А1МодІРС іIlDIUIІаі." &poaapCWCDra MICLICOro 
ТD.DplIC:na іllDIШідів :І ура1ІСІП .... OnOPIID
Ipyxoaoro anDpany "ПpameJll .. ") 
MICLIID nporpaмa "3 ~IO про JCDICIIОІ1І" 
'( пiдtp1IМIОI !ipollllpClolCQi adC.ICpAIIOIIIIOЇ 
ОpnurЬ8ціі-ТО.DplIСІ'Іа ЧсраOlIDl'O Xpecra 
У_ІІІІ) 

, , .... \ .... 
2,0.:&8 2,0.:&8 
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1348,7 6107,327 745&.027 

30 30 
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40 
40 

74.56.027 

90 90 
134~7 6107,317 
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Соцfllllloпl nporpuп. J 311XQ1U' дm.a.1I "HltJ1CТPi .. )lїТJtм" .,а 20ІО·20І 7 POIQ' 

.l&CP*U1ІИХ Dpr81.i. У Cnра8ІІХ 
arcшcud 
Booro по nJl.Dr1Iaмi 

31XOДJ' по peanbaut1 рtПонат.ШIХ ,МіСІо" nporpaмa liдnDЧ1.lnCY 'ID 
npot'plt4 linno"'UIX)' 'ra OJAOPDВnCИIUI ДhCR аа період 2008·2012 

:1 .. Ai'R1I років 
Couїasn.нi проrpaми t 38XOJUI 

асрІШ8ІlllХ opraнia У C:nPIIIIIIX 
ммоді 

Мїа.а nporpaмl nUnp11NlCl1 ммоді на 2008 
2010 роКІ' 

lншlаauumm на соцїanltннІі 

:3IXНct IIIICCnC\IU 

Міса.ха пporpaма:l mmutlt роБОТІ' 3 
о6дароаlUIDIO МOnOдlUO на 2006-1011 рр. 

.061· ,~. у Cn".8U atпR 

.Iнtu1 npDf1IIМI' caW1UlW1Ot'O 
38XUCIY Ilcnoа.,aniтrdx 

Міса.ха ХОamJlеІССlІ8 nporpaмa 38Пo61null18 
-JUI1ІІЧU\ 6C3AOI'4IUUIOC'tї, niAt'pnМКlІ clмCn 3 
am..ul "Нuycrpl .. ,/&hwм" І" 2010-2011 раlCll 

.УпрuaU'И81і111ПЛО8'" 
.080 I_"",luItlIOro rocnlWlpm8 

illNiC11L 
Кanit8llLIII 81С11адClIIІ8 

81wmcп ІІа npa8l111CU118 ра6"ат 
ПО8'1І3ІІІ111Х Ь &,.I&ia.тцmoм, 

pCJIDlI1p)'ICЦ1ao. рсмО'1ТОМ 'Dt 

1)'!J!!lt.IIUIIWllIIm1Мotruu.шlХ .чopir 
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ВllКОнyJОЧllП 0608'83101 міського ron0811 - секретар plДll 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ФШАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 

07400, м.Бровари, вул. Гагарінв, І S. Тел. N! S-03-98 

[ Виконуючому обов'язки ] 
міського гоnови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Прошу Вашого дозволу винести на розгJIJIД сесії Броварської міської ради, 
JIXa відбудеться 02.07.2010 року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

! . 

- Про внесення змін до рішеННJI Броварської міської ради від 
13.05.2010 року Н!! 1519-83-05 "Про бюджет міста на 2010 рік" та 
до додатків 2,3,6,7.; 

_ Про затвердження звіту про виконaННJI бюджету м. Бровари за І 
квартал 2010 року. 

Начальник 
С.П.Коврига 
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