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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення
Броварської міської ради від
«Про бюджет міста на

2011

30.12.2010

року

рік» та додатків

N2 114-05-06
1,2,3,7,8»

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради,

відповідно до п.
Україні», ст.

78

ст.

23

26

Закону України «Про місцеве самоврядування в

Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення Київської

обласної ради від

16.11.2011 N2

213-11-УІ та рекомендації постійної комісії з

питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та
цін, міська рада
вирішила:

I.Внести наступні

30.12.2010 року
2011 рік» (зі змінами, внесеними рішенням
міської ради від 17.03.2011 N2 179-07-06; від 21.04.2011 N2219-08-06; від
09.06.2011 N2241-09-06; від 21.07.2011 N2 287-10-06; від 18.08.2011
N2 311-11-06; від 15.09.2011 N2 355-13-06; від 20.10.2011 N2401-14-06):
1.1 в пункті 1 цифру «264162,97» замінити на цифру «263991,97»;
1.2 в пункті 1.1 цифру «215970,0» замінити на цифру «215977,0»;
1.3. в пункті 1.2 цифру «48 192,97» замінити на цифру «48014,97»;
1.4. в пункті 2 цифру «265362,437» замінити на цифру «265 191,437»;
1.5 в пункті 2.1 цифру «207 942,9» замінити на цифру «207 949,9»;
1.6. в пункті 2.2. цифру «57 419,537» замінити на цифру «57 241,537»;
1.7. в пункті 9 цифру «31 731,236» замінити на цифру «31 983,236».
2. Додатки 1,2,3,7,8 до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010
N2 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» зі змінами викласти в новій
N2114-05-06

зміни до

рішення міської ради від

«Про бюджет міста на

редакції (додаються).

2.фінансовому

управлінню

Броварської

міської

ради

проводити

фінансування видатків згідно з даним рішенням.

3.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського

голови Андрєєва В.О.

Міський голова

м. Бровари

від

24.11.2011
N2 _ _ __

І.В.Сапожко

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОПОЗИЦІї
до рішення Броварської міської ради від

24.11.2011

року

«Про внесення змін до рішення
Броварської міської ради від

Х!!

114-05-06

«Про бюджет міста на

2011

30.12.2010 року
рік» та додатків

1,2,3,7,8».

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на

рію>,

«Про місцеве самоврядування в Україні», частини

5

статті

23,

2011
78

статті

Бюджетного кодексу України, виконком Броварської міської ради
пропонує:

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ДОХОДИ

1.

Враховуючи рішення Київської обласної ради від

щодо внесення змін до обласного бюджету на
частину бюджету міста по коду

41035800

2011

16.11.2011

Х!! 213-11-УІ

рік збільшити доходну

«Субвенція з державного бюджету

місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та

дітей,

позбавлених

батьківського

піклування,

грошового

забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші
ходять за дитиною» на суму

7,0 ТИС.грн.
ВИДАТКИ

1.

Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму

7,0

тис.грн., В тому

чисЛІ:

1.1.

Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської

ради по КФК
на суму

2.

В

070303
7,0 ТИС.грн.
межах

«Дитячі будинки

загального

обсягу

(

в.т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)>>

видаткової

частини

загального

фонду

здійснити перерозподіл коштів:
2.1.Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки на суму

256,1

ТИС.грн.:

по
КФК
010116 «Органи місцевого
50,0 ТИС.грн.;
2.1.2. збільшити видатки по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських
організацій інвалідів і ветеранів» на суму 0,5 ТИС.грн.;
2.1.3. збільшити видатки по КФК 120201 «Періодичні видання (газети та
журнали)>> на суму 50,0 ТИС.грн.
2.1.4. зменшити видатки по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді» на суму 116,0 ТИС.грн.;
2.1.5. зменшити видатки по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних
споруд» на суму 140,6 ТИС.грн.
2.2. Управління освіти Броварської міської ради збільшити видатки на суму
165,9 ТИС.грн.:

2.1.1.

зменшити

видатки

самоврядування» на суму

2

070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч.
школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії,
2.2.1.

збільшити видатки по КФК

колегіуми)>> на суму

2.2.2.

706,4 тис.грн.;

збільшити

видатки

самоврядування» на суму

2.2.3.

по

КФК

010116

«Органи

місцевого

43,4 тис.грн.;

зменшити видатки по КФК

070401

заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму

«Позашкільні заклади освіти,

140,0 тис.грн.;

2.2.4.зменшити видатки по КФК

070802 «Методична робота,
43,9 тис.грн.;
по КФК 070806 «Інші заклади

інші заходи у

сфері народної освіти» на суму

2.2.5.

зменшити видатки

освіти»

480,0

тис.грн.;

2.2.6.

зменшити

видатки

по

КФК

130107

«Утримання

тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму

та

навчально

70,0 тис.грн.;

2.2.7. збільшити видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на
150,0 тис.грн.
2.3. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської
ради збільшити видатки на суму 137,8 тис.грн.:
2.3.1 збільшити видатки по КФК 090203 «Інші пільги ветеранам війни,
суму

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

0,4 тис.грн.;
2.3.2. збільшити видатки по КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною
віком до 3 років» на суму 145,41 тис.грн.;
2.3.3. збільшити видатки по КФК 090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і
пологами» на суму 42,730 тис.грн.;
2.3.4.збільшити видатки по КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким
матерям» на суму 68,738 тис.грн.;
2.3.5. збільшити видатки по КФК 090308 «Допомога при усиновленні
дитини» 0,318 тис.грн.;
2.3.6. збільшити видатки по КФК 091300 «Державна соціальна допомога
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» на суму 94,527 тис.грн.;
2.3.7. зменшити видатки по КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування» на суму 326,726 тис.грн.;
2.3.8. зменшити видатки по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога
дітям» на суму 15,625 тис.грн.;
2.3.9. зменшити видатки по КФК 090401 «Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім'ям» на суму 9,372 тис.грн.;
2.3.10. зменшити видатки по КФК 090207 «Пільги громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з

Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги» на суму
тис.грн.;

50,0

3

2.3.l1.

збільшити видатки по КФК

житлово-комунальні послуги» на суму

2.3.l2.

збільшити

видатки

по

090215 «Пільги
50,0 тис.грн.;
010116
КФК

багатодітним сім'ям на
«Органи

місцевого

тис.грн.;

самоврядування» на суму 47,6
ації
2.3.13. збільшити видатки по КФК 091206 «Центри соціальної реабіліт
на суму 9,6
ів»
інвалід
тації
реабілі
йної
професі
центри
дітей - інвалідів;
тис.грн.;

нсаційні виплати на
збільшити видатки по КФК 170102 «Компе
іям громадян» на
категор
м
пільговий проїзд автомобільним транспортом окреми

2.3.l4.

60,2 тис.грн.;
2.3.l5. збільшити

суму

видатки по КФК

250404

«Інші видатки» на суму

20,0

тис.грн.

міської ради зменшити
Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської
ня» на суму 37,0
ядуван
самовр
го
місцево
«органи
010116
видатки по КФК

2.4.

тис.грн.

ради збільшити видатки по
2.5.Службі у справах дітей Броварської міської
.
КФК 091106 «Інші видатки» на суму 22,0 тис.грн
міської
2.6. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської
100203
КФК
по
.
тис.грн
100,0
суму
на
ради збільшити поточні видатки
по
видатки
дно
відпові
цьому
при
вши
зменши
«Благоустрій міст, сіл, селищ»
оплаті інших комунальних послуг.
на суму
2.7. Відділу культури Броварської міської ради збільшити видатки

3,6 тис.грн.:

КФК
по
видатки
2.7.1.збільшити
самоврядування» на суму 3,6 тис.грн.;

2.7.2.зменшити

видатки

по

КФК

110201

тис.грн.;

2.7.3.

зменшити видатки ТЮ КФК

110202

010116

«Органи

«Бібліотеки»

місцевого

на суму

24,890

«Музеї і виставки» на суму

3,3

тис.грн.;

и культури, клуби
збільшити видатки по КФК 110204 «Палаци і будинк
;
та інші заклади клубного типу» на суму 0,7 тис.грн.
виховання
2.7.5. збільшити видатки по КФК 110205 «Школи естетичного

2.7.4.

35,6 тис.грн.;
рно - освітні заклади
зменшити видатки по КФК 110502 «Інші культу
та заходи» на суму 8,11 О тис.грн.
2.8. Відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради:
місцевого
2.8.1. зменшити видатки по КФК 010116 «Органи

дітей» на суму

2.7.6.

15,4 тис.грн.;
2.8.2. зменшити видатки по КФК 130113 «Централізовані
суму 4,0 тис.грн.;
2.8.3. збільшити видатки по КФК 130107 «Утримання

самоврядування» на суму

бухгалтерії» на
та

навчально

шкіл» на суму 19,4 тис.грн.
тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних
Броварської міської ради
дування
містобу
та
тури
2.9. Управлінню архітек
на суму 0,9 тис.грн.,
плату
ну
заробіт
на
ванню
нараху
по
и
збільшити видатк
зменшивши при цьому поточні видатки.
збільшити
2.1 о. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради
«Органи
010116
КФК
по
.
тис.грн
видатки на заробітну плату на суму 4,8

4
самоврядування», зменшивши

місцевого

при

цьому

відповідно

нарахування на заробітну плату.
ради збільшити видатки
2.11.фінансовому управлінню Броварської міської
самоврядування».
го
місцево
и
«Орган
010116
на суму 13,8 тис.грн. по КФК
міської ради зменшити
ької
Броварс
ті
власнос
льної
комуна
2.12. Управлінню
видатки на суму

2.12.1.

50,0 тис.грн.:

збільшити

по

видатки

самоврядування»на суму 3,0 тис.грн.;
2.12.2. зменшити видатки по КФК

«Органи

місцевого

КФК

О 1О 116

250404

«Інші видатки» на суму

53,0

тис.грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

1.

Зменшити

ДОХОДИ
бюджету міста на загальну суму

доходну частину

тис.грн., в тому числі:

1.1.

по

коду

50110000

«Цільові

фонди,

утворені

Верховною

178,0
Радою

го самоврядування
Автономної Республіки Крим, органами місцево
.
тис.грн
178,0
суму
на
місцевими органами виконавчої влади»

1.

ВИДАТКИ
бюджету на суму
частину
ову
Зменшити видатк

178,0

та

тис.грн., в тому

чисш:

Броварської міської
Управлінню житлово-комунального господарства
Радою Автономної
ною
Верхов
і
ради по КФК 240900 «Цільові фонди, утворен
ими органами
місцев
і
ня
ядуван
Республіки Крим, органами місцевого самовр

1.1.

виконавчої влади» на суму

178,0 тис.грн.

и спеціального фонду
В межах загального обсягу видаткової частин
коштів:
здійснити перерозподіл
поділ
2.1. Управлінню освіти Броварської міської ради здійснити перероз
а саме:
коштів по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти,
покрівлі ДНЗ «Теремки» на
у
ремонт
ьному
капітал
по
и
видатк
ити
збільш
дно видатки по капітальному
суму 0,4 тис.грн., зменшивши при цьому відпові

2.

ремонту покрівлі ДНЗ «Ластівка»

Міський голова

.
І.В.Сапожко

