
Проект 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від ЗОЛ 2.2010 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 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; від 15.09.2011 №355-13-06): 

1.1 в пункті 1 цифру «259 700,87» замінити на цифру «264 162,97»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «210 520,4» замінити на цифру «215 970,0»; 
1.3. в пункті 1.2 цифру «49 180,47» замінити на цифру «48 192,97»; 
1.4 в пункті 2 цифру «260 900,337» замінити на цифру «265 362,437»; 
1.5 в пункті 2.1 цифру «202 693,3» замінити на цифру «207 942,9»; 
1.6. в пункті 2.2. цифру «58 207,037» замінити на цифру «57 419,537»; 
1.7. в пункті 3.1. цифру «8 484,0» замінити на цифру «8 684,0»; 
1.8. в пункті 3.2. цифру «8 484,0» замінити на цифру «8 684,0»; 
1.9. в пункті 9 цифру «34 315,236» замінити на цифру «31 731,236»; 
2. Додатки 1,2,3,6,7,8 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. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєева В.О. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
. до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 року 

^ .я4''" . «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». 
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 

; Л \ - пропонує: 
\ ' * 

< . , ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Збільшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 5449,6 
тис.грн., в тому числі: 

1.1.збільшити по коду 11010100 «Податок на доходи найманих працівників» 
на суму 3884,6 тис.грн.; 

1.2. збільшити по коду 11011100 «Податок на доходи фізичних осіб від 
інших видів діяльності» на суму 520,0 тис.грн.; 

1.3. збільшити по кодуі1011200 «Податок на доходи фізичних осіб від 
продажу нерухомого майна та надання нерухомості в оренду (суборенду), 
житловий найм (піднайм)» на суму 700,0 тис.грн.; 

1.4. збільшити по коду 11011300 «Податок на доходи фізичних осіб від 
продажу рухомого майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)» на 
суму 580,0 тис.грн.; 

1.5. збільшити по коду 11011400 «Податок на доходи фізичних осіб від 
отриманого платником доходу внаслідок прийняття ним у спадщину майна, 
коштів, майнових чи немайнових прав» на суму 75,0 тис.ірн.; 

,1.6. збільшити по коду 11020200 «Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності» на суму 110,0 тис.грн.; 

1.7. збільшити по коду21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» 
.на суму 20,0 тис.грн.; 

•-1.8. зменшити по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних 
. коштів місцевих бюджетів» на суму 440,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
Ґ. Збільшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 5 249,6 

тис.грн., в тому числі: 
1.1. Виконкому Броварської міської ради на загальну суму 235,9 тис.грн.: 
1.1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 61,3 

тис.грн.; 
1.1.2. по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 23,7 тис.грн.; 
1.1.3. по КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» на суму 17,0 тис.грн.; 
1.1.4. по КФК 250102 «Резервний фонд» на суму 133,9 тис.грн.; 
1.2. Управлінню освіти Броварської міської ради на загальну суму 4 199,0 

тис.грн.: 
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1.2.1. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 1 976,3 
тис.грн.; 

1.2.2. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)» на суму 
2 264,4 тис.грн.; 

1.2.3. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» на суму 2,0 тис.грн.; 

1.2.4. по КФК 070806 «Інші заклади освіти» на суму 2,8 тис.грн.; 
1.2.5. по КФК 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених 

батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» на суму 6,7 тис.грн,; 
1.2.6. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 53,2 

тис.грн. 
1.3.Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради на загальну суму 203,6 тис.грн.: 
1.3.1. по КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» на суму 53,1 тис.грн.; 
1.3.2. по КФК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; 

центри професійної реабілітації інвалідів» на суму 23,8 тис.грн.; 
1.3.3. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на 

суму 118,7 тис.грн.; 
1.3.4. по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 8,0 тис.грн.; 
1.4. Службі у справах дітей Броварської міської ради на загальну суму 100,6 

тис.грн.: 
1.4.1.по КФК 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» на суму 

99,0 тис.грн.; 
1.4.2. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 0,8 

тис.грн.; 
1.4.3. по КФК 091214 «Інші установи та заклади» на суму 0,8 тис.грн. 
1.5. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради на загальну суму 300,0 тис.ірн.: 
1.5.1. по КФК 100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» на 

суму 500,0 тис.грн.; 
1.5.2. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 200,0 

тис.грн. та передати їх до бюджету розвитку (спеціального фонду). 
1.6. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради по КФК 

010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 9,9 тис.грн. 
1.7. Фінансовому управлінню Броварської міської ради на загальну суму 41,8 

тис.грн.: 
1.7Л. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 21,8 

тис.грн. 
1.7.2. по КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів» встановити видатки в сумі 20,0 тис.грн. 

1.8. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 110103 «Філармонії, 
музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 
114,0 тис.грн. 

1.9. Відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради на загальну 
суму 44,8 тис.грн.: 
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1.9.1. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 1,6 тис.грн.; 
1.9.2. по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» на суму 

23,2 тис.грн.; 
1.9.3. по КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань» на суму 20,0 тис.грн. 
2. В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 

здійснити перерозподіл коштів: 
2.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради: 
2.1.1.зменшити видатки по КФК 090304 «Одноразова допомога при 

народження дитини» на суму 500,0 тис.грн.; 
2.1.2.зменшити видатки по КФК 090305 «Допомога на дітей, які 

перебувають під опікою чи піклуванням» на суму 150,0 тис.грн.; 
2.1.3. збільшити видатки по КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною 

віком до 3 років» на суму 650,0 тис.грн. 
2.2.Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради: 
2.2.1. зменшити видатки по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи 

державних органів у справах молоді» на суму 19,0 тис.грн.; 
2.2.2. збільшити видатки по КФК 091107 «Соціальні програми і заходи 

державних органів у справах сім'ї» на суму 19,0 тис.грн. 
2.3. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» збільшити видатки на 
оплату інших комунальних послуг на суму 200,0 тис.грн., зменшивши при 
цьому відповідно поточні видатки. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Зменшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 987,5 
тис.грн., в тому числі: 

1.1. по коду 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади» зменшити на суму 1417,5 тис.грн. 

1.2. по коду 12020100 «Податок з власників наземних транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб)» збільшити на суму 
100,0 тис.грн.; 

1.3. по коду 12020200 «Податок з власників наземних транспортних засобів 
та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)» збільшити на суму 56,6 
тис.грн.; 

1.4. по коду 12030100 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних 
засобів (юридичних осіб)» збільшити на суму 100,0 тис.грн.; • 

1.5. по коду 12030200 «Збір за першу реєстрацію колісних транспортних 
засобів (фізичних осіб)» збільшити на суму 173,4 тис.грн.; 

ВИДАТКИ 
1. Зменшити видаткову частину бюджету на суму 787,5 тис.грн., в тому 

числі: 
1.1. Управлінню житлово-комунального господарства: . , 



4 

ІЛ .1. збільшити видатки по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт 
пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг» на суму 430,0 тис.грн.; 

Ц.2. встановити видатки по КФК 100106 «Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків» в сумі 200,0 
тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду; 

Ц.З. зменшити видатки по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади» на суму 1417,5 тис.грн. 

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

2.1. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» суму 2 460,0 тис.грн., з них: 

по проектуванню, коригуванню робочого проекту та реконструкції 
плавального басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10 в м.Бровари на суму 460,0 
тис.грн.; 

- по проектуванню та будівництву РП-ЮКв (розподільчого пункту ЮКв) по 
вул. Чубинського для електропостачання IV житлового району в м. Бровари на 
суму 2000,0 тис.грн. 

2.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради збільшити видатки на загальну суму 2 120,0 тис.грн., з них: 

2.2.1.по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 70,0 тис.грн. по 
будівництву мереж водопроводу по вул. Старотроїцька, Р.Люксембург, 
Чернишевського, Папаніна в м. Бровари; 

2.2.2. по КФК 180409 «Внески органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів 
підприємницької діяльності» на суму 1600,0 тис.грн., в тому числі: 

- на поповнення статутного фонду КП "Служба замовника" в сумі 800,0 
тис.грн.; 

- на поповнення статутного фонду КП "Броваритепловодоенергія" в сумі 
800,0 тис.грн. 

2.2.3. по КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 
органів влади» на суму 450,0 тис.грн. 

2.3. Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 180409 
«Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності» на 
поповнення статутного фонду комунального підприємства Броварської міської 
ради «Бровариінвестбуд» в сумі 30,0 тис.грн. 

2.4. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради збільшити видатки по КФК 180409 «Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності» на поповнення статутного фонду КП 
«Аптека матері і дитини» в сумі 310,0 тис.грн. 

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 1,2,3,6,7,8» 

Пропозиції до рішення Броварської міської ради від 20.10.2011 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» викласти в 
новій редакції: 

Загальний фонд (видатки) 

в пункті 1.1. цифру «235,9» замінити на цифру «205,9» 
в пункті ЇЛА. цифру «133,9» замінити на цифру «103,9» 
пункт 1.8. викласти в новій редакції, а саме: 
1.8.Відділу культури Броварської міської ради на загальну суму 144,0 

тис.грн.: 
1.8.1. по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади та заходи» на суму 114,0 тис.грн.; 
1.8.2. по КФК 110201 «Бібліотеки» на суму 30,0 тис.грн. 


