
Проект 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 30.12.2010 року № 114-05-06 

«Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,7,8» 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України , на виконання Закону України « 
Про внесення змін до Закону України « Про Державний бюджет України на 
2011 рік»» за №3491-VI від 14 червня 2011 року та розпорядження міського 
голови від 04.07.2011 року №187 « Про зміни до бюджету міста», на виконання 
рішення сесії Київської обласної ради від 30.06.2011 №110-07-VI, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 
1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 30.12.2010 року 

№114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» (зі змінами, внесеними рішенням 
міської ради від 17.03.2011 № 179-07-06; від 21.04.2011 № 219-08-06; від 
09.06.2011 №241-09-06): 

1.1 в пункті 1 цифру «223417,2» замінити на цифру «254350,87»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «193519,5» замінити на цифру «205320,4»; 
1.3 в пункті 1.2 цифру «29897,70» замінити на цифру «49030,47»; 
1.4 в пункті 2 цифру «224317,667» замінити на цифру «255251,337»; 
1.5 в пункті 2.1 цифру «188082,4» замінити на цифру «199883,3»; 
1.6. в пункті 2.2. цифру «36235,267 » замінити на цифру «55368,037»; 
1.7. в пункті 9 цифру «32558,267 » замінити на цифру «33206,767» 
2. Додатки 1,2,3,7,8 до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 

№ 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» зі змінами викласти в новій 
редакції (додаються). 

3.Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків згідно з даним рішенням. 

4. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 21.07.2011 року 

«Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 30.12.2010 року 

№ 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,7,8». 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2011 

рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОХОДИ 
1. Збільшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 11800,9 

тис.грн., в тому числі: 
1.1. відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України на загальну суму 

9759,2 тис.грн., з них 1 

1.1.1 по КЕКД 11010000 «Податок на доходи фізичних осіб» на суму 8200,0 
тис. грн.; 

1.1.2 по КЕКД13050000 «Плата за землю» на суму 1559,2 тис. грн.. 

1.2 На виконання Закону України « Про внесення змін до Закону України « 
Про Державний бюджет України на 2011 рік за №3491-VI від 14 червня 2011 
року та розпорядження міського голови від 04.07.2011 року №187 « Про зміни 
до бюджету міста» на суму- 2041,7 .тис. грн..,з них 

1.2.1 по КЕКД 41021600 «Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов'язаних з підвищенням рівня 
оплати праці працівникам бюджетної сфери, в тому числі на підвищення 
посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної 
сітки та виплату допомог^випускникам вищих навчальних закладів, які здобули 
освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю 
« на суму 2041,7 тис. грн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 11800,9 тис. 

грн., в тому числі: 
1.1 Управлінню освіти Броварської міської ради на суму 9041,7 тис. грн., з 

них: г 
1.1.1 по КФК 070101 « Дошкільні заклади освіти» на суму 2426,8 тис. грн.; 
1.1.2 по КФК 070201 «Загальноосвітні школи ( в т. ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми) на суму 
4190,4 тис. грн.; 

1.1.3 по КФК 070806 «Інші заклади освіти» на суму 1028,2 тис.грн.; 
1.1.4 по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» на суму *715,6 тис. грн.; 
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1.1.5 по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної 

освіти» на суму 179,4 тис. грн.; 
1.1.6 по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 

районних відділів освіти» на суму 180,3 тис.грн.; 
1.1.7 по КФК 070805 «Групи централізованого господарського 

обслуговування» на суму 29,7 тис. грн.; 
1.1.8 по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» на суму 291,3 тис. грн.. 
1.2 Відділу культури Броварської міської ради по КФК 110205 « Школи 

естетичного виховання дітей» на суму 20,0 тис. грн. 
1.3 Управлінню житлово-комунального господарства на суму 2284,2 тис. 

грн.,з них: 
1.3.1 по КФК 010116 «Рргани місцевого самоврядування» на суму 34,2 тис. 

грн.; 
1.3.2 по КФК 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» на суму 

1750,0 тис.грн.; 
1.3.3 по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 500,0 тис. грн.. 
1.4 Управлінню праці та соціального захисту населення на суму 278,0 тис. 

грн.,з них: 
1.4.1 по КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування» на 

суму 40,0 тис. грн.; 
1.4.2 по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 118,0 тис. грн.; 
1.4.3 по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 

20,0 тис. грн.; 
1.4.4 по КФК 091207 «Пільги, що надаються населенню (іфім ветеранів війни 

і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок1 Чорнобильської катастрофи),на оплату житлово-
комунальних послуг і природного газу» на суму 100,0 тис. грн.. 

1.5 Виконкому Броварської міської ради на суму 94,7 тис. грн.,з них: 
1.5.1 по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» на суму 74,7 тис. 

грн.; 
1.5.2 по КФК 120100 « Телебачення та радіомовлення» на суму 20,0 тис. грн.. 
1.6 Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 010116 

«Органи місцевого самоврядування» на суму 27,8 тис. грн. 
1.7 Управлінню архітектури та містобудування Броварської міської ради по 

КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» на суму 24,4 тис. грн. 
1.8 Службі у справах дітей на суму 20,1 тис. грн.,з них: 
1.8.1 по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування » на суму 10,1 тис. 

грн.; 
1.8.2 по КФК 091106 «Іщпі видатки» на суму 10,0 тис. грн.. 
1.9 Спеціальному відділу контролю за станом благоустрою та зовнішнім 

дизайном міста по КФК 010116 « Органи місцевого самоврядування» на суму 
10,0 тис. грн. 
2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл: 
2.1.Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради: 



з 
2.1.1. зменшити видатки по 090304 «Одноразова допомога при народженні 

дитини» на суму 76,7 тис.грн.; 
2.1.2. збільшити видатки КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» на 

суму 76,7 тис.грн. 
2.1.3 збільшити видатки по КФК 090203 « Інші пільги ветеранам війни, 

особам, на яких поширюється чинність Закону України « Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»,особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих(загиблих) осіб,які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які 
мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, вдовам(вдівцям) та 
батькам померлих(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» на 
суму 27,4 тис. грн..; * 

2.1.4 зменшити видатки по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на суму 27,4 
тис. грн.. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1.Збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста на суму 
19132,77 тис. грн.̂ в тому числі: 

1.1 на виконання рішення сесії Київської обласної ради від 30.06.2011 
№110-07-VI на суму 19132,77 тис. грн.,з них: 

1.1.1 по КЕКД 41036600 « Субвенція з державного бюджету на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
водопостачання та водовідведення, що вироблялася, транспортувалася та 
постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії,* послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, 
що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування» на суму 19132,77 тис. грн.. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 
загальну суму 19132,77 тис. грн..,в тому числі: 

1.1 Управлінню житлово-комунального господарства встановити видатки по 
КФК 100602 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, що вироблялася, .транспортувалася та постачалася населенню, яка 
виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії 
тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами 
державної влади чи органами місцевого самоврядування» в сумі 19132,77 тис. 
грн.. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини спеціального фонду 
здійснити перерозподіл коштів: 

2.1 Відділу капітального будівництва Броварської міської ради по КФК 
150101 «Капітальні вкладення» здійснити перерозподіл, а саме : 



4 
2.1.1 зменшити видатки по проектуванню, коригуванню робочого 

проекту та реконструкцій вулиці районного значення (вул.. Олімпійська) в м. 
Бровари Київської області на суму 50,0 тис. грн..; 

2.1.2 зменшити видатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту та 
будівництву кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари на суму 30,0 тис. грн.; 

2.1.3 збільшити видатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту на 
реконструкції плавального басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари 
на суму 80 тис.грн 

2.2 Управлінню житлбво-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 150101 «Капітальні вкладення» зменшити видатки по об'єкту 
«Будівництво водопроводу по вулицям Старотроїцька, Р.Люксембург, 
Чернишевського, Папаніна в м. Бровари Київської області» на суму 409,5 тис. 
грн., встановивши при цьому видатки по об'єкту «Капітальний ремонт 
внутрішньо-будинкових мереж житлових будинків» на суму 300 тис. грн. 

2.3 Виконкому Броварської міської ради: 
2.3.1. встановити видатки по КФК 160101 «Землеустрій» на суму 60,0 тис. 

грн. 
2.3.2.встановити видатки по КФК 180409 «Внески органів місцевого 

самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» на 
поповнення статутного фонду комунального підприємства Броварської міської 
ради «Оздоровчо-реабілітаційний центр» 49,5 тис.грн. 

Міський голова І.В.Сапожко 


