
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до рішення І 
Броварської міської ради від 13.05.2010 року Н!! 1519-83-05 

«Про бюджет міста на 2010 рік» та додатків 1, 2,3» 

РОЗГJIЯНYВши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в 
Украіні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, на виконання рішеННJI 
Київської обласної ради від 19.08.2010 року Н!! 778-33-V «Про внесення 
змін до рішення Київської обласної ради від 14.05.2010 N!!719-31-V «Про 
обласний бюджет Київської області, враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 
I.Ввести наступні зміни до рішеННJI міської ради від 13.05.2010 року 

N21519-83-05<<Про бюджет міста на 2010 рію) (зі змівами, внесеними 
рimеВВJIМИ міської ради від 20.05.2010 Н!!1546-84-05 від 02.07.2010 
N! 1584-85-05,від 05.08.2010 Н!!1619-87-05): 

1.1 в пункті 1 цифру «223912,185» замінити ва цифру «222529,11»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «177343,7» замінити на цифру «176262,4» 
1.3 в пункті 1.1.1 цифру «541 ~2, 1» ~амінити на цифру _ «53100,8» 
1.4 в пункті 1.2 цифру «46568,485» замінити на цифру «46266,71» 
1.5 в пункті 1.2.1 цифру «9530,785» замінити на цифру «9229,01» 
1.6 в пункті 2 цифру «239724,5912 замінити ва цифру «238341,516» 
1.7 в пункті 2.1 цифру «185627,4» замінити на цифру «184546,1» 
1.8 в пункті 2 2 цифру «54097,191» замінити на цифру« 53795,416» 
2. Додатки і,2,3 до рішеННJI Броварсь~ої ~cь~oї ради від 13.05.20~~ 

N! 1519-83-05 <<Про бюджет міста на 2010 РІК» ЗІ змшами викласти в новш 

редакції (додаються). .. . .. 
3.Фінансовому управлінню Бро~аРСЬКОI МІСЬКОІ ради проводити 

фівавсувaвнJI видатків, згідно з д~ рlшев 
4. Це рішення набирає ~НВOCTI з дати ІІІ ~ 

t:r,! 

Виховуючий обов 'язки 
Міського голови - секретар ради 

М.Бровари 
від 31 ~.IPI~. 
1ilfi3fF=Jb r 

&a s 
a.~ І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 
начальник 

фінансового управлінWI __ --4~41--------- Н.О.Паламарчук 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник MicLKoro голови 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов 'язки начальника 
загального відділу -
головний спеціаліст 

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

000514 

і' 

В.ОАидрєєв 

со 
І.Г.Лавер 

Л.М.Шило 

А.В.Булка 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА К .. оо 
ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВчий КОМІТЕТ 

• ПРОПОЗ і ДО РlшеllllИ Бровар .. Ь..-··· •. ИЦІ .. n,о. МІСЬКОІ раДl1 від 31.08.2010 року 
«~po .BHeC~HНJI змін ,цо рішенНJI 

БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ві,ц 13.05.2010 о 
N!! 1519-83-05 «Про бlоджет міста на 2010· Р ку . ... РІК» та додаТКІВ 1 2 3 » 

. ВIДПОВІДно.до ЗакОНІВ України «Про Державний бюджет УКР~ї~и' ~a 2010 
РІЮ), <<Про МІсцеве самоврядуванНJI в Україні» частини 5 статті 23 . 78 
Бюджетного кодексу України, розгтmyвши пр' опозиції бю,"жA'fOU ' CTaтn 

UТI', Б ..... ~ " .. пИХ установ, 
ВИХОпаОМ роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. На ВИКОНaннJI рішення Киї~СЬКОї ?бласної ради від 19.08.2010 року 
Ne 778-33-V «Про внесення змІН до РlшенНJI Київської обласної ради від 
14.05.2010 N!!719-31-V «Про обласний бюджет Київської області на 2010 
рік» .зменшити доходну частину бюджету на суму-l081,3 тис. грн. ,В тому 

ЧИСЛІ: 

- зменшити доходну частину по КФК 41030800 «Субвенція з державного 
бюджету місцевим на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії,природного газу,послуг тепло-,ВОДОПОстачaнвJl і 
водовідведеНWI,квартирноі плати,вивезенНJI побутового сміття та рідких 
нечистот » на суму-l1 00,0 тис. грн. 
_ збільшити доходну частину бюджету по КФК 41035800 « Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на утримaнвJI дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених батьківськоГО піхлуванНJIВ дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних СЇМ»ЯХ на суму 18,7 тис; грн .. 

СПЕЦIAJlЬНИИ ФОНД 
ДОХОДИ 

_ змешпити ДОХОДНУ частину спеціального фонду бюджету міста на суму 
301,775 тис. Ірн.,в тому числі ПО КФК ~1034300 «Субвенція з держ~ного 
бюджету місцевим бюджетам на фІНансувaнНJI peMO~ .прИМ1Щ~НЬ 
управлінь праці та соціального захисту виконав~ органіВ МlСЬКИХ(МlСТ 
республіканського в Автономній Респуб~іці Kp~ 1 обласн~го значеlПlJl ) 
районних у містах Києві і СеваСТ~ПОЛІ та. раио~ у МІстах рад ДJUI 
здійснеННJI захОДів з ВИlCонaнIIJI сmльного 13 СВІТОВИМ банком проекту 
«Вдосконалення систеМИ соціальної ДОПОМОГИ» на суму 301,775 тис. грн .. 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
BIlДATКJl 

I.Зменшити видаткоВУ частинУ загального фонду бюджету міста на суму 
1081,3 тис. Ірн .. ,з них: 
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1.1 Уоравлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради на суму 1081,3 тис. грн .. в тому числі: 
1.1.1.00 КФК 090201 .~dIiльги ветеранам війни,особам на яких поширюється 
ЧИННІсть Закону У~аIНИ «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального 
захисту»,особам,JIК1 мають особливі заслуги перед БатькіВЩИНОIО,ВДОВам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,які мають особливі заcnyrи 
перед Батьківщиною, дітям війни,які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,які 
мають особливі трудові заслуги перед батькіВЩИНОю,жертвам нациських 
переслідувань та реабілітованим rpОМSДJIнам,які стали інвалідами внаслідок 
репресій, або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги на суму 500,0 
тис. грн .. 
1.1.2 по КФК 090204 « Пільги ветеранам військової служби та ветеранам 
органів внутрішніх справ та ін. на житлово-комунальні послуги )) на суму 
84,4 тис. грн. 
1.1.3 по КФК 090207 « Пільги rpoM8ДJIНaм, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час 
опікунства) дітей померлих rpомадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні ПОмyГR)) на суму 

149,0 тис.rpн; 
1.1.4 по КФК 090405 «Додаткові виплати населению на покриття витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг)) на суму 100,0 тис. rpH.; . 
1.1.5 по КФК 090415 « Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальm 
послуги» на суму 266,6 тис. rpH .. ; . 
1.1.6 збільшити видаткову частину загального фонду б~дже;у .Мlста по КФК 
070303 «Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, прииоМВ1 С1М'і)) на суму 
18,7 тис. грн .. 

2 В бсcrrv бю,пwетних призначень здійснити перерозподіл . межах загального о " ... ~ ,...,., 

: . на суму 284 О тис. грн. ,в тому числі: 
2.1 зменmити потоЧНІ видаТ? . .. ' КФК 010116 «Органи місцевого 
2.1.1 Виконкому БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради по 

самоврядування» на суму 100,~ ТИ~~~~і по КФК 010116 «Органи місцевого 
2.1.2 Управлінню комунальНОI ВЛ та по КФК250404 <<Інші видаТlOD) на 
самоврядування» на суму 10,0 тис. грн. 

суму 25,0 ТИС.грН. . захисту населеНWI по КФК 010116 
2.1.3 Управлінню праці та co=~o: суму 8,0 тис. грн та по КФК 170102 
«Органи місцевого caмoBPJIдyВ . .. проїзд автомобільним транспортом 
« Компенсаційні виплати за mльroВИИ20 О тис грн. 
окремим категоріям громаДJlН» на суму o~ гoc~oдapcтвa . по КФК 100203 
2.1.4 Упр~ .ЖИТЛОВО-КО~:З,7ТИС. грн. .. 
«БлагоустрІЙ М1ст,С1JI,~eJIИЩ» н К:070201 «загальНООСВІТНІ. ІПКО~ .(в т.ч: 
2.1.5 Управліншо ОСВІТИ п~ нат при шкоm),спеЦ1ВЛ1Зовam 
1ІП(ола-дитячий садок,іВТЄр 104 тис. грн. та по КФК 070802 

. . ... опеГЇVUЮ) на суму , 
IIIkоnи,лщеі,nмназu,1QJ .. -_. 
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(<Методична робота,інmі заходи у сфері народної освіти» на суму 15,0 тис. 
трВ. 

2.1.6 Службі у справах дітей по КФК 090802»!нші проrpами соціального 
захисту населеННJI» на суму 11,7 тис. грн. 
2.2 збільшити видатки на суму 200,3 тис. rpH.,B тому числі: 
2.2.1 Відділу капітального будівництва по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого 
самоврядУВання» на суму 118,0 тис. грн. 
2.2.2 УправЛЇНlDO праці та соціального захисту населеННJI по КФК 090412 
«Iвmi видатки на соціальний захист населення» на суму 20,0 тис. rpH .. тa по 
КФК 250404 «Інші видатки» на суму 40,0 тис. грн .. 
2.2.3 Управліивю освіти по КФК 070201 «Загальноосвітні шкоnи (в т.ч. 
ПІКола-дитJlЧИЙ садок, інтернат при школі),спеціanізовані 
ПІКоли,ліцеї,гімназіі,колегіуми» на суму 1 0,4 тис. rpH .. капітальні видатки . 
2.2.4 Виконкому Броварської міської ради по КФК 120201 «Періодичні 
ВИДaиwl (газети та журнали)>> на суму 11,7 тис. грн .. та по КФК 250404 «Інші 
видатки» на суму 0,2 тис. грн .. 
2.3 . .Бстаиовити видатки Упрaвniшпо житлово-комунального господарства по 
КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів впади» 
В сумі 83,7 тис. грН .. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ Фонд. 
ВИДАТКИ 

I.Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на суму 

301,775 тис. грн .. ,а саме: .у 250915 
11 У . 8Ц1. та соціального захисту населеНВJI по КФд. « . прaвmивю пр ... 
Ф. нту прИМ1Щ. ень управтнь ПРаЦІ та СОЦ1ального захисту 
швисувани.и реМ0 ... р ",~"'~yy; 

. міських (міст республіканського в АвтоноМН1И e_.I.JU.lUЦ& 
виконавчих орган1В .. . стах Києві і Севастополі та 
Крим і обласного значеНИJI), раионних у м1 • •• 
... • '11IJII одш з викон8ШUI сmльного 13 

раиовних у МІстах рад для а t ми соціальної допомоги» на 
Світовим баиком проеzcry (СВ . ~B ~ (tI -

суму 301,775 тис. гри.. if.a
oO t C~ '\1 ~ ~ 

CIr .. \\ -HV 

Вихоиуючиі обов'язки 
міськоro голови - секретар Р 

ct.- L" _QI 
'" s .. "VI ...j; Ь 

І.В.Сапожхо 

І 



Додаток 1 
до p'iwellHR міської PIJдII 
BїAft'~~N! /b.:!{)'?/'-()~ 

дОХОдl1610ДЖету !'1.БроваРllllа 2010 рік 

ТlIC.I1JH. ,--
спеціалы�оo ФОIIД 

HaRalellYBanllR доходів :.rlдlIO і:. 3агалЬПlІО 
ут.ч. 

6JОДЖет 
КОД 610джenlОlО кnаСllфікаціЄIО ФОІІД PUO!'I DO:JBIIТICY PUOJ\I 

~I 2 3 4 S 6 
7іоо0оо Податкові IIDДходжеllllR 119821.100 2448.000 122269.100 
і"""' 

ПодаТКІI ІІа ДОХОДІІ, подаТКІI ІІа ПР116уток, 

11000000 подаТКllllD збільшеllИR РІІІІКОВО)' вартості 95003 95003 

11010000 Податок 3 доходів фDllЧllllХ осіб 94373 94373 
11010100 Податок з доходів нaJiманих праціВНІІків 86790 86790 

Податок з доходів фіЗИЧНIІХ осіб· суб'єктів 
підПРllОIНIЩЬКОЄ діJIJIЬНОсті і незвnежноє 

11010200 професіRноє дiJIJJ 1900.5 1900.5 
Податок з доходів фізичних осіб на 

11010300 ДllвідеНДl1 та РОJlJlті 1000 1000 

Фіксований податок на доходи фїЗllЧНllХ осіб 

11010400 від зaJIНIIТDI піДПРИЄМНИЦЬКОJО діJШьністю 414.058 414.058 

Податок з доходів фізичних осіб у ВllГJlнді 

ВПl1Jвшів або призів, OТPllMaнllX внаспідок 
11010600 проведенНІ конкур 6.942 6.942 

Податок з доходів фізичних осіб· 
вШськовоcnyжбовців та осіб рндового і 

2147.5 11010800 начальницького CКJI8ДY 2147.5 

Податок з доходів фізичних осіб від інших 
1800 1800 11011100 81fДiB дЬшьності 

І Податок з доходів фізичних осіб від продажу 
нерухомого маАна та H&ДaнНl нерухомості в 

J,1011200 
оренду в оренду (суборенду), ЖИТJlОВИП наАм 

220 220 
(піднаАм) 

Податок з доходів фізичних осіб від продажу 

~11300 
рухомого маАна та H&ДaнНl рухомого маАна в 

24 24 
оренду (суборендУ) 

Податок з доходів фізllЧННХ осіб·від 
отриманого nnатником доходу BHacпiдo~ 

~11400 
DpIIПНIIТDI ним У СП&ДЩІІНУ маАна, коШТІВ, 70 70 
мaRиовнх чи немаАновнх прав 630 630 

~ooo Податок ва приБУТОК підПРIIDIСТ~ 
Податок на прибyroк підприємств І .. 

r!!!0200 
організаціП, що НВJlежать до KOMyHВJlЬHOI 630 630 
масності . 

2400 2400 
!~ooo 

О 

Податкп па власність j 

П • pтнllX засобів та 

~oo 
одаток з ВJlасниКlВ трансПО .' о 2400 2400 

інlllИX caмoXЇДНJIX машин і механІЗМІВ 
.;, ••• "11'g .-' 

12020100 
засобів та іНШllХ самохідНIІХ маШІІН І 840 840 
механізмів (ЮРИДИЧНJlХ 



"",-- податок aпacllllкiB нвзеl\lНllХ ТPВJICnopnlllX 
звсобів та іНШllХ C81\IOXЇДIIIIX маШlll1 і 

12020200 
МexDllізмів (з rpOI\lВДRII) 

1559.2 
~ Податок з вnacllllKiB ВОДІІІІХ тpallcnopnlllX 

1559.2 , 
12020400 звсобів 
~ ЗБОРl1 за спеціашьое ВІІКООВІІІІА ПРIIРОДIIIIХ 

0.8 0.8 

13000000 ресурсів 14356.6 О 14356.6 
1fo5ooo0 Плата за зеl\lnЮ 14356.6 О 
'j]i5iJloo ЗемелЬНlln податок з IОрllДlIЧНllХ осіб 

14356.6 
4300 

'jji0200 OpellДHa пnата з IОрllДllЧНllХ осіб 
4300 

9475 9475 
1]050300 ЗемелЬНlln податок з ФіЗllЧНllХ осіб 151.6 151.6 
13050500 Орендна пnата з ФіЗllЧНllХ осіб 430 430 -
14000000 ВоутріШllі ПОДВТlCII ОВ товаРl1 та ПОСЛУПІ 911.3 48 959.3 

""" Пnата зв nіцешіє НВ пеВІІі ВІІДП 

14060000 roеподаРСЬКОЕ ДЇRnьoocтi 111.3 111.3 
14060100 Податок на ПРОМllСen 11 11 

Пnата за державну реєстрацію суб"єктів 

14060300 пiдnРllОIНlщькоі діRJIЬНОсті 100.0 100 
14060900 Пnата за державну реєстрацію, крім nnanl за 

державну реєстрацію суб"ЕКТів 

пiдnРllЕМНlщькоі дїRJIЬHocтi 0.3 0.3 
Пnата за торговой пвтеllТ ІІа деАкі ВІІДІІ 

14070000 пlдПРllЄl\lвоцькоі ДЇRnЬBOcтi 800.0 48.0 848 
Пnата за ПРllдбанВR торгового патенту на 

здіnснеННR роздрібноє Topгiвni, спnачена 

14070100 фіЗIIЧНI!МII особами 220.0 220 

Пnата за ПРllДбанНR торгового патенту на 

.. здіnснeННR роздрібвоє тopгiвni, сnnачева 
14070200 юридичними особами 265.0 265 

Пnата за придбанНR торгового патенту ва 

14070300 
здіЯсненНR операцій з Topгiвni готівковими 

75 88JUOТНИМИ цівност 75.0 

Пnата за npидбанНR торгового патенту на 

1.4070500 
здіЯсневНR OnТOBOЄ тopriвni, сnnачена 

6.0 6 
фізl!ЧНIIМИ особами 

Пnата за придбанНR торгового патенту на 

14070600 
здіnсненНR торговenЬВО-ВI!робвичоє 

25.0 25 
дінпьвості (rpомадське хар - Пnата за придбанНR торгового патенту ва 

~70700 
здіЯснеННR OnТOBOЄ тopгiвni, сnn~чева 

65.0 65 
ЮРИДИЧНИМИ особами 

Пnата за придбанНR торгового патенТУ на 

~0800 
здіnсненНR торговenьно-виробничоє 

40.0 40 
дінпьності (rpомадське хар 

Пnата за ПРlrдбанНR пinьгового торгового 

!!!0900 
патенту на здіЯсвенНR TOpГOBenьHoє 0.3 0.3 
дінпьності 
Пnата за ПРllДбанНR торгового патенту на 

14071300 
здіnсненНR дїRJIЬBOCТЇ з BaдaнНR побyrОВl1Х 5.0 5 
nocnyr, сnnачена Ф 
Пnата за придбанНR торгового патенТУ на 

14071400 
здіRсненНR ДЇRJIЬHOCТЇ з надВИНR побyroВl1Х 13.0 13 
поcnyr, сnnачена ю 



r- 'ііПііІ" dpo'II60Jh18ТOJll'OlllIX "1ІТОІІ1і. 
1І)'І11С'І1ІАІ11 продажу IIDфтопродyJcтiв 

01071500 (lIJ103anРUIIIIАШ станці.АШ. 3DПр 
48 ~ плата 3В ПРlfДбаНII~ тopro8oro патенту .,а 48 

, ціnснен". ~пераЦln 3 Н&дВlI'I. послуг у сфері 
14071700 rpanЬ.,Оro бl311е 

66.2 66.2 ;;;-- ПЛата за ПРllдбанн. тopro8oro патенту на 
ціnСllеJlН. ~пераціn 3 Н&дани. пocnуг у сфері 

4071800 rpanыIro бlзне 19.5 І . 19.5 1_0000 ІUШІ подаТКl1 9550.2 0.0 9550.2 іііоооо Місцеоl подаТКl1 І зБОР11 2450 О 2450 16010100 Податок 3 peкnaмll 36 36 ііОГо200 KOМYНВnЬHlln податок 510 510 jijjlOSoo РllНКОВlln збір 1900 1900 
ііlО6ОО Збір за видачу ордера на кваРТIfРУ 1 1 - Збір за 8ІlДачу ДО38ОЛУ на розміщеННJI 

16011500 об'Єктів тopriBni та сфеРl1 послуг 2.991 2.991 
ііІ1І600 Збір із вnacHIIKiB собак 0.009 0.009 - .aKcooallliif СUi"ськоroсподор~ький 
16040000 податок 0.2 0.2 

ІФІКСОВВНІІА сшьськогосподарськиR податок. 

jl6040100 нapaxoBIНlln піcnв 1 січн. 2001 року 0.2 0.2 
€дпний податок до суб"єJaЇВ I'llUIОro 

1&050000 підПРИОlиицтва 7100.0 7100 
ЄдJlНlln податок на підприємннцьку 

16050100 дiJшьність 3 юридичних осіб 2480.0 2480 
ЄдUНIIЙ податок на підприємницьку 

16050200 дiJшьність 3 фізичних осіб 4620.0 4620 
10000000 Неподаткві И8ДходжеllНR 3235.000 5709.700 0.000 8944.700 

Доходи від В.ІІасиості та ПЇДПРИЄI'ШIIЦЬКОЄ 

21000000 дЬшьиості 2475.000 2475.000 

ЧаCnlRа чистоro прибутку (доходу) 
комунвnьних унітарних підприємств та іх 

21010300 об'єднань, що вИJt)'Ч8ЄТЬCJI до бюджету 5 5 

НвдходжеНRJI сум відсотків за КОРllстуванНJI 

nl&rчасово вinьними бюджетними коштами 

J!050000 
місцевих бюджетів 760 760 

!.080000 Івші ВDДходжеllВR 1710.0 1710 

~oal100 АдАlівістраТllвиі штрафll та іиші савкцli 150.0 150 

~O81300 
АдМіністративиі штрафи у сфері 
316езпечеиВR безпеки ДОРОЖНЬОro руху 

1550 1550 

ШтрафUі савкцlі за порушенВR 
-" .. .. _онодовства про патеитуваивв. за 

ПОрушеUUR иорм реl)".ІІlоваИВJI o6iry • 
roтi8К11 та про застосуваllllR peєcтpa~plB 

J!!!g900 
Розрuyпковuх операцій у сфері торпвnl. 10 10 
ГPOAIDДcЬKOro харчувавВR та поcnyr 

НвдходхсеНRJI коштів від вїДJUКоДУВIllНJI 

~o 
В1РаТ Сіпьськоroсподарськогоі 400 400 
nісоroСПОДВDСЬКОro виробництва -.•..... 

тежі доходи 760 z1 АдАlіllістраТllвпf збори та ПJlIІ , 760.0 
~oo від lІеКОАlерційпоro та побічвоro продDИCY 760.0 760 

~oooo l:{eI»kl8HO мито 



V- ptё'p.,..He МІІТО, ЩО сплачуєtЬса за АllсцеАI 

розгJUIдY та офОРАшеННJI документів. у тому 
100 IІllcnі за офор"rлеllН 

745.0 ~ ДержID11С МIlТО, ПОВ'JlЗIН!, з 811дачеlО та 745 

І оформnеllllНМ заКОРДОННJIХ паспортів 

2-~00 
(посвїдок) та пвспортів rpOM 

15.0 

~ ІІІШЇ Ilсподаткові IlадходжеllllЯ 
15 

Інші ІІОДХОДЖСІІІІВ 
О 10.2 10.2 

~o О 10.2 .t-- "грошові CтнrнeHHJI за шкоду. заподівну 
10.2 

порушеННІМ з&Конодавства про охорону 

НUКОЛІІШНЬОГО npllpOAHOГO середОВllща 

Інаcnідок господарської та іншої 

24062100 дUшьностjll; 
І""'" 

10.2 10.2 

25DOоооо Иnаені ПОДХОДЖСIIОЯ бlОДЖСТllllХ уетанов О 5299.5 5299.5 
~ 

Ппата за nocnynl, що нвдаюn.сн 
25010000 бlОДЖСТНllМl1 YCTaнOBaмll О 5299.5 5299.5 

Ппатв за nocnynl, що нвдаютьCR 
БЮДЖСТНllМl1 установами згідно з 

25010100 функціонanЬНllМИ повноваженНRМИ 3717.5 3717.5 

25010300 Ппата за орснду майна бюджетних установ 1582 1582 
КoIUТII, що отримуютьсн бюджетними 

ycraновами на виконанНR окремих доручень 

25020200 та інвестиційних проектів О 

30000000 Дохода від операцій з КDпіТDЛоаl 5.5 18600 18600 18605.5 

НвдходжеННR коштів від реanізаціє 
БC3XВ3JlАноro майн&, знахідок, спадкового 

31010200 мaltн&, майн&, одержаного територіanьною 
громадою в порндку спвдкуванНR ЧlI 

даруваннн, а також вanютні цінності і 
грошові кошти, вnасниlСИ JIICИX невідомі 5.5 5.5 

НвдходженНR від відчуженНR маАн&, нке 
нanежить Автономній Республіці Крим та 
Мaltн&, що знаходиться у комунanьніЙ 

3000 3000 3000 
31030000 масності 

~ЗЗОООООО 
lИ8Дходасеапв віД продажу зеаШl1 

О 15600 15600 15600 
иематеріальних аапвів 

ВвдходасеНПJl від продажу земельпих 

ділянок пеешьськогосподврськоro 

..!3010000 
прпзпачсвня до розмежуваппя зса.ель 

держанпоі та комунальпоі ВJlаспості О 15600 15600 15600 

несільськогосподарськоro призначеНJfJI до 
розмежуванu земепь державноє та 
комунanьноє впасності (крім зсМeJ1ЬНIIХ 

~O100 
ДЇUНOK несільськогосподарського .n 
DpизначеНJfJI, що перебувають У державНІ 

15600 15600 

~oooo 
. о 10280 10280 

. Цшьові фОnДl' 

~80000 
ЗБІр за забрудuе'IПJl ваВКОJlllШНЬОГО О 100 100 
природного середоввща 

. КОЛІІШНЬОГО 
ІнШlзбори за забруднеНJfJI Нав 

~O200 
природного ссредовища до Державного 86 86 
фонду охорони навкоЛИШНЬ 



v--r- . надходжеllllR ВІД спnаТlI збору за 

_брУДllеllllR IlaBKOnllWHLOГO середОВllЩВ 

JI/080ЗОО 
фі:lll"IIIIМII осоБВIІІ 

~ Цinьові фОНДІІ упарені Верховною Радою 14 14 
АВТОНО .. 1l0і РеспубnїЮI КРІІМ, oprвllaMl1 
r.liCQCBOГO CBloBpJlДYВallllR та місцеВIIr.ш 

jOl10000 
ОРl'lllаМl1 Вllконuчоі ВnIДII 

10180 'В:lО"1 доходІв (ба ТРВllсфертів) 10180 ~ 123061.600 37037.700 
~ 

18600.000 160099.300 

ОФіclRll1 ТРВllсфеРТl1 (РОЗWllфРОВУlотr.СR 
__ ооо :ІВ ВІІДВ".ІІ ТРВllсфертів тв БIОД"ІКетів) 53200.800 9229.010 0.0 62429.81 
~ooo Від органів державного упрunіННR 53200.800 9229.010 62429.81 
71'020000 Дотації о О 
'4і0206О0 Додаткова дотаціа з державного бюджe'l)' 

місцеВII"1 бюджетам на Вllрівнювання 
фінансовоі забезпеченості 

О 

410]0000 Су6венціі, в тому ЧltCJJі: 53200.800 9229.010 0.000 62429.810 
СубвенцiR на УТРltмання об'єктів спіnьного 
КОР'lстуваннн та ЧІІ ліквідацію негаПIВНИХ 
наспідків дЬшьності об'єктів спinьного 

41030300 КOPIICТYВUHR 100 100 
"СубвенцiR з держuного бюджe'l)' місцевим 

бюджетам на вима-ry допомоги сім'ям з· 

JIinftlll, ftlапозабезпеченим сіМ'ІМ, інвапідам з 
JIlmIHCТВa. діТRм-інвалідам та тимчасової 

41030600 держuноі допомоги дітнм"; 44346.6 44346.6 

"СубвенцiRз державного бюджetY місцевим 
БЮДЖeтDl на наданна пinьг та ЖJlТnОВltХ 

суБСltдiй населенню на oma-ry 
електроенергії, природного газу, поcnyr 

теМ0-. водопостачанна і водовідведення. 

квартирної мати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
ВltвезеННR побутового cMiтrJl та рідких 

7589.1 9145.2 16734.3 41030800 нечистот"; 

«СубвенцiR з державного бюджетУ місцеВllМ 
бюджетам на наданна пinьг з поcnyr зв'JI3КУ 
та інших передбачеНІIХ законодавством пinьг 
(крім пільг на одержанна ліків. 
зубопротезуванu. oma-ry електроенергії, • 
ПРIIРОДНОГО і скраменого газу на побyrОВI 
потреби. твердого та рідкого пічного 
побутового палllВа. послуг теМ0-, _ 
водопостачвнна і BoдoBiдBeдeHНR. кaaPТlfpHOl 
MaТlI (yrpимвнна будинків і споруд та 
прибудинкових територій), ВІІвезеНRJI 
побутового cMiтra та рідких неЧlfСТОТ) та 

~09OO 
компенсацію за пinЬГОВlfЙ проізд окреМllХ 994 994 
категорій CPOM8ДJIH» . 
"СубвенЦЇJI з державногО бlОДЖefY місцеВllМ 
бюджетам на наданна пinьг та ЖlІТnОВ11Х 

суБСlfДій населенню на ПРllДБВННR твe~~oro 

41031000 
та рідкого пічного побyroвого пвnива 1 5 S 
CкpanпeHoгo газу"; 



. ,,034з00. б 
, СуБDеllЦIІ з деРЖВВllОro IОджеТу MicцeBII~1 

бlOджC1'llAf ІІВ фіllвнсуванНІ ре~IОlnY 
ПРII~fіщеIIЬ ynpaвnill. праці та coцiВnЬHoro 
3ІІХІ1С1)' ВІІКОНВВЧІІХ органів "'iCЬ~IX (міст 
респyбnіКанськоro в АВТОllОМllіП Республіці 
КРП~І і оБЛВСllОro значеННІ) раПОНlIJlХ у 
MiCТDX Кllєві і Севастополі та рвПОllНllХ у 
MiCТDX рІД дпа здіПснеНllІ заходів з 
ВІІКОНВНІІІ спільноro із СвіТОВllМ баllКОМ 
просК1У "BДOCKOHВJleHIIR CIIC'J'eMII соцівпьноі 
ДОПО&IОПI"; 

41035800 СубвенцЇR з державного бlОДЖету місцевим 
БJOдЖетвr.I нв yrpllMaнHI АітеП-Сllріт та дітеП. 
позБВ8JlеНllХ бвтьківськоro піМУВВННІ. в 
ДІIТRЧІІХ БУДІІНках сімеАного '1'1IОУ та 
npllAOMHl1X сім'JIX 

Разоа. доходів 

Вс:ьоro доходІв 

83.81 83.81 

166.1 

18600.000 111529.110 
18600.000 111519.110 

I.B.Canoaaco 



ПОДАННЯ: 

ВlfКОН)'lоча обов'JlЗКИ начальника ~/ 
фінансового управлінWI __ ~~~~ ___ Н.О.Паламарчук 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївської ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
07400, М.liровари, вуn. Гaraрінв.15. Тел. НІ 5-03-98 

(Pa!~H! ~/~r76 - , 
~ ~.--------

[ Виконуючому обов'язки ] 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міськоі ради 
проекти ріmеВИJl: 

- Про внесеВИJI змін до рішеННJJ Броварської міської ради від 13.05.2010 
року Н! 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік та додатків 2,3»; 

- Про затверджеННJI звіту про виконання бюджету м. Бровари за І півріччя 

2010 року. 

Начальник 

Ввк.Сторожук 
5-22-17 

Н.О.Паламарчук 
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