
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 1,2,3,6,7,8» 

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, враховуючи рішення 
виконавчого комітету Броварської міської ради від 09.08.2011 № 412 та 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 
1 Знести 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 21.042011 № 219-08-06; від 
09.06.2011 №241-09-06; від 21.07.2011 № 287-10-06 ) : 

1.1 в пункті 1 цифру «254 350,87» замінити на цифру «254 500,87»; 
1.2 в пункті 1.2 цифру «49 030,47» замінити на цифру «49 180,47»; х 
1.3 в пункті 2 цифру «255 251,337» замінити на цифру « 255 700,3^>; 
1.4 в пункті 2.1 цифру «199 883,3» замінити на цифру «199 793,3»; 
1.5. в пункті 2.2. цифру «55 368,037» замінити на цифру «55 907,037%; 
1.6. в пункті 3.1 цифру «6 094,0» замінити на цифру «6 184,0»; 
1.7. в пункті 3.2. цифру «6 094,0» замінити на цифру «6 184,0»; 
1.8. в пункті 9 цифру « 33 206,767» замінити на цифру «33 109,23(5}> 
2. Додатки 1,2,3,6,7,8 до рішення Броварської міської ради від 30Л22010 

№ 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 18.082011 року 

«Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 30.122010 року 

№ 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1 ,2,3,6,7,8». 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2011 

рік», «Про місцеве самоврядування в Україна», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних установ, 
виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. Зменшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 90,0 
тис.ірн., шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фовду). 

1.1 .Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 250102 
«Резервний фонд» на суму 20,0 тислрн. 

1.2. Управлінню освіти Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 
070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів 
освіти» на суму 70,0 тислрн. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл: 
2.1. Виконкому Броварської міської ради враховуючи рішення виконкому 

Броварської міської ради від 09.08.2011 № 412 «Про виділення коштів з 
резервного фонду» зменшити вцдатки по КФК 250102 «Резервний фонд» на 
суму 22,469 тислрн. 

2.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради збільшити видатки по КФК 100203 «Благоустрій міста» на суму 22,469 
тислрн. 

2.3. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити бюджетні 
призначення по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 15,0 
тислрн., збільшивши при цьому відповідно призначення по КЕКВ 1111 
«Заробітна плата». 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста по коду 12020200 «Податок з 
'власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів (з громадян)» на суму 150,0 тислрн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 539,0 тислрн., в 

тому числі за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2011 на 
суму 299,0 тислрн., а саме: 
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1.1. Виконкому Броварської міської ради встановити видатки по КФК 

160101 «Землеустрій» в сумі 299,0 тис.грн. 
1.2. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070201 

«Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» в сумі 90,0 тис.ірн., шляхом 
передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду). 

1.3. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 150,0 
тис.грн. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл: 
2.1.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради зменшити 

ввдатки на загальну суму 2 312,1 тис.грн., з них: 
2.1.1. по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 2 009,2 тис.грн., в 

тому числі: 
- зменшити видатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту та 

будівництву адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та 
культурно-виставкового комплексу з глядацькою залою на 448 місць по вул. 
Гагаріна, 18 в м. Бровари на суму 272,2 тис.ірн.; 

- зменшити видатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту та 
будівництву кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари на суму 344,2 тислрн.; 

- зменшити видатки по проектуванню та реконструкції приміщень 
військомату під офісні приміщення по вул. Грушевського в м. Бровари на суму 
11,2 тислрн.; 

- зменшити видатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту та 
реконструкції вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари 
Київської області на суму 1311,6 тис.грн.; 

- зменшити видатки по проектуванню та будівництву РП-ЮКв 
(розподільчого пункту ЮКв) по вул. Чубинсысого для електропостачання IV 
житлового району в м. Бровари на суму 70,0 тис.грн. 

2.12. зменшити видатки по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на суму 302,9 тис.грн. 

2.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради збільшити ввдатки на загальну суму 2 142,1 тис.ірн., з них: 

2.2.1.по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 1 739,2 тис.ірн., в тому 
числі: 

- збільшити ввдатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту та 
будівництву адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої території та 
культурно-виставкового комплексу з глядацькою залою на 448 місць по вул. 
Гагаріна, 18 в м. Бровари на суму 172,2 тислрн.; 

- збільшити ввдатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту та 
будівництву кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари на суму 344,2 тис.грн.; 



з 
збільшити ввдатки по проектуванню та реконструкції 

приміщень військомату під офісні приміщення по вул. Грушевського в м. 
Бровари на суму 11,2 тислрн.; 

- збільшити видатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту та 
реконструкції вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари 
Київської області на суму 1311,6 тис.ірн.; 

- зменшити видатки по будівництву мереж водопроводу по вул. 
Старотроїцька, РЛюксембург, Чернишевського, Папаніна в м. Бровари на суму 
100,0 тислрн. 

2.2.2. по КФК 240900 «Цільові фоцди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади» збільшити видатки на 302,9 суму тис.грн.; 

223. по КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів 
підприємницької діяльності» збільшити видатки на суму 100,0 тис.ірн. по 
поповненню статутного фонду КП "Броваритепловодоенергія". 

23. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 
070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 170,0 тис.ірн. 

Міський голова І.В.Сапожко 


