
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 1,2,3,6,8» 

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 Київської 
обласної ради від 23.08.2011 №172-09-VI та 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; від 21.07.2011 № 287-10-06; від 18.08.2011 № 311-11-06 

1.1 в пункті 1 цифру «254 500,87» замінити на цифру «259 700,87»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «205 320,4» замінити на цифру «210 520,4»; 
1.3 в пункті 2 цифру «255 700,337» замінити на цифру «260 900,337 »; 
1.4 в пункті 2.1 цифру «199 793,3» замінити на цифру «202 693,3»; 
1.5. в пункті 2.2. цифру «55 907,037» замінити на цифру «58 207,037»; 
1.6. в пункті 3.1. цифру «6 184,0» замінити на цифру «8 484,0»; 
1.7. в пункті 3.2. цифру «6 184,0» замінити на цифру «8 484,0»; 
1.8. в пункті 9 цифру «33 109,236» замінити на цифру «34 315,236»; 
2. Додатки 1,2,3,6,8 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 15.09.2011 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 1,2,3,6,8». 
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 5200,0 
тис.грн., в тому числі: 

1.1. відповідно до п.7 ст.78 Бюджетного Кодексу України на загальну суму 
2900,0 тис.грн., з них: 

1.1.1 по КЕКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності» на суму 340,0 тис. грн.; 

1.1.2. по КЕКД 21080900 «Штрафні санкції за порушення законодавства про 
патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» на суму 10,0 тис.грн.; 

1.1.3. по КЕКД 11010100 «Податок на доходи найманих працівників» на 
суму 2550,0 тис.ірн. 

1.2. відповідно до рішення Київської обласної ради від 23.08.2011 №172-09-
VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.12.2010 № 032-03- VI 
«Про обласний бюджет Київської області на 2011 рік» на суму 2300,0 тис. грн 
по КЕКД 41033800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
соціально-економічний розвиток». 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 2900,0 

тис.грн., в тому числі: 
1.1.Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради на загальну суму 430,6 тис.грн., з них: 
1.1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 74,6 

тис.грн.; 
1.1.2. по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на суму 100,0 
тис.грн.; 

1.1.3. по КФК 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів 
війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг і природного газу» на суму 195,0 тис.грн.; 
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1.1.4. по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 61,0 тис.грн. 
1.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради на загальну суму 750,0 тис.грн.: 
1.2.1. по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 550,0 тис.грн.; 
1.2.2. по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 200,0 тис.грн. 
1.3. Управлінню освіти Броварської міської ради на загальну суму 1608,0 

тис.грн., з них: 
1.3.1. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 153,9 тис.грн.; 
1.3.2. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 
1184,1 тис.грн.; 

1.3.3. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» на суму 100,0 тис.грн.; 

1.3.4. по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 
районних відділів освіти» на суму 70,0 тис.грн.; 

1.3.5. по КФК 070806 «Інші заклади освіти» на суму 100,0 тис.грн. 
1.4. Виконкому Броварської міської ради по КФК 120201 «Періодичні 

видання (газети та журнали)» на суму 50,0 тис.грн. 
1.5. Відділу фізичної культури та спорту Броварської міської ради на 

загальну суму 61,4 тис.грн., з них: 
1.5.1. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл» на суму 5,0 тис.ірн.; 
1.5.2. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» на суму 6,4 

тис.грн.; 
1.5.3. по КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань» на суму 50,0 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

" 1. Збільшити видаткову частину бюджету на суму 2300,0 тис.грн., з них: 
1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради встановити видатки по КФК 150122 «Інвестиційні проекти» в сумі 2300,0 
тис.грн. 

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

2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади» збільшити поточні видатки на суму 100,0 тис.грн., 
зменшивши при цьому відповідно капітальні видатки. 

Міський голова І.В.Сапожко 



ЗМІНИ ДО 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 1,2,3,6,8» 

Назву рішення викласти в новій редакції «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» 

Пропозиції до рішення Броварської міської ради від 15.09.2011 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 1,2,3,6,7,8»: 

Спеціальний фонд (видатки) пункт 2.1. викласти в новій редакції, а саме: 
2.1 .Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради: 
2.1.1. по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади» збільшити поточні видатки на суму 100,0 тис.грн., 
зменшивши при цьому відповідно капітальні видатки. 

2.1.2. зменшити видатки по КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади» по капітальному ремонту м'яких покрівель 
житлових будинків на суму 20,0 тис.грн.; 

2.1.3. збільшити видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» по 
будівництву мереж водопроводу по вул. Старотроїцька, Р.Люксембург, 
Чернишевського, Папаніна в м. Бровари на суму 20,0 тис.грн. 
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