
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 3 0.12.201 О , року N2 114-05-06 
«Про бюджет міста на 2011 рію) 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 розпорядження 
міського голови від 30.11.2011 NQ 329 та рішення Київської обласної ради від 
14.12.2011 NQ 239-13-УІ та рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

I.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 30.12.2010 року 

N2114-05-06 «Про бюджет міста на 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 NQ 355-13-06; від 20.10.2011 N2 401-14-06; від 

24.11.2011Х2423-15-06): 

1.1 в пункті 1 цифру «263 991,97» замінити на цифру «263 559,62274»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «215977,0» замінити на цифру «216 228,51574»; 
1.3. в пункті 1.2 цифру «48014,97» замінити на цифру «47331,107»; 
1.4. в пункті 2 цифру «265 191,437» замінити на цифру «264718,92074»; 
1.5 в пункті 2.1 цифру «207949,9» замінити на цифру «208284,41574»; 
1.6. в пункті 2.2. цифру «57241,537» замінити на цифру «56 434,505»; 
1.7. в пункті 3.1. цифру «8684,0» замінити на цифру «8601,0»; 
1.8 .. в пункті 3.2. цифру «8684,0» замінити на цифру «8601,0»; 
1.9. в пункті 9 цифру «31 983,236» замінити на цифру «30651,284». 
2. Додатки 1,2,3,6,7,8 до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 

N2 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» зі змінами викласти в новій 

редакції (додаються). 

2.фінансовому управлінню Бро~арської 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 І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від ___ _ 
х2 ___ _ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

llPОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 20.12.2011 року 

«Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 3 О .12.201 О року 
Х2 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 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Враховуючи розпорядження міського голови від 30.11.2011 Х2 329 
рішення «Про зміни до бюджету міста на 2011 рію) та рішення Київської 

обласної ради від 14.12.2011 Х2 239-13-УІ збільшити доходну частину бюджету 
міста на загальну суму 251,51574 тис.грн., в т.ч: 

1.1. зменшити по коду 41030800 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» на 

суму 841,0 тис.грн.; 
1.2. збільшити по коду 41030600 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 

допомоги дітям» на суму 914,51574 тис.грн.; 
1.3. збільшити по коду 41030900 «Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених 

законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у 

зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним 

збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг 

на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 

скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 

палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян» на суму 102,0 тис.грн.; 
1.4. збільшити по коду 41035800 «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 76,0 тис.грн. 
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ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 334,51574 
тис.грн., в тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду 

до спеціального фонду бюджету в зв'язку з їх невикористанням на суму 83,0 
тис.грн. 

1.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради: 

1.1.1.зменшити видатки по КФК 090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і 

пологами» на суму 5,857 тис.грн.; 
1.1.2. зменшити видатки по КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування» на суму 14,058 тис.грн.; 
1.1.3. зменшити видатки по КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким 

матерям» на суму 1,013 тис.грн.; 
1.1.4. зменшити видатки по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога 

дітям» на суму 5,324 тис.грн.; 
1.1.5. зменшити видатки по КФК 090401 «Державна соuіальна допомога 

малозабезпеченим сім'ям» на суму 6,608 тис.грн.; 
1.1.6. збільшити видатки по КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною 

віком до 3 років» на суму 647,03874 тис.грн.; 
1.1.7. збільшити видатки по КФК 090304 «Одноразова допомога при 

народження дитини» на суму 12,837 тис.грн.; 
1.1.8. збільшити видатки по КФК 091300 «Державна соuіальна допомога 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» на суму 287,5 тис.грн.; 
1.1.9. зменшити видатки по КФК 090201 «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 Батьківшиною, дітям війни, 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 

житлово-комунальні послуги» на суму 990,0 тис.грн.; 
1.1.1 о. зменшити видатки по КФК 090204 «Пільги ветеранам військової 

служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, 

ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально

виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам 

(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 

охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів 

служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку 

та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або 

вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, праuівникам 

М1ЛЩll, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної 

охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
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повнолі1ТЯ) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової 

міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 

державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням 

службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 

утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час 

проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, 

які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової 

служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів 

і підрозділів цивільного захисту , Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісті або стали 

інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово

комунальні послуги» на суму 40,0 тис.грн. ; 

1.1 .11. 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 330,0 
тис .грн. ; 

1.1.12. збільшити видатки по КФК 090405 «Субсидії населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» на суму 519,0 
тис.грн.; 

1.1.13. збільшити видатки по КФК 070303 «Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного 
типу, прийомні сім'·!)» на суму 76,0 тис.грн. ; 

1.1.14. зменшити видатки по КФК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, 

особам, на яких поширюється чинність Закону У країни "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 11,50647 тис.грн. ; 

1.1.15. зменшити видатки по К ФК 170102 «Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на 

суму 0,0025 тис.грн.; 
1.1.16. збільшити видатки по КФК 090214 «Пільги окремим категоріям 

громадян з послуг зв'язку» на суму 113,50897 тис.грн.; 
1.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради збільшити видатки по КФК 100103 «Дотація житлово-комунальному 

господарству» на суму 83,0 тис.грн . 

2. В межах загального обсягу видаткової частини загального фонду 

здійснити перерозподіл коштів: 

2.1.Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки на загальну суму 

246,796 тис.грн.: 
2.1.1. зменшити видатки по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого 

самоврядування » на суму 39,124 тис .грн . ; 
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2.1.2. зменшити видатки по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний 

захист населення» на суму 3,5 ТИС.грн.; 

2.1.3. зменшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 11,741 
ТИС.грн. 

2.1.4 . зменшити видатки по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді» на суму 36,0 ТИС.грн.; 

2.1.5. зменшити видатки по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних 
споруд» на суму 45,0 ТИС.грн.; 

2.1.6. зменшити видатки по КФК 250102 «Резервний фонд» на суму 111,431 
ТИС.грн. 

2.2. Управління освіти Броварської міської ради збільшити видатки на 

загальну суму 337,16 ТИС.грн . : 

2.2 .1 . збільшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» на суму 14,071 ТИС.грн. ; 

2.2.2. збільшити видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на 

суму 616,521 ТИС.грн. 

2.2.3. зменшити видатки по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в Т.ч. 

школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми» на суму 43 ,769 ТИС.грн.; 
2.2.4. зменшити видатки по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 84,275 ТИС.грн.; 
2.2.5. зменшити видатки по КФК КФК 070802 «Методична робота, інші 

заходи у сфері народної освіти» на суму 4,233 ТИС.грн. ; 

2.2.6. зменшити видатки по КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії 

обласних, міських, районних відділів освіти» на суму 85,807 ТИС.грн. ; 
2.2.7. зменшити видатки по КФК 070805 «Групи централізованого 

господарського обслуговування» на суму 11,065 ТИС.грн.; 
2.2.8. зменшити видатки по КФК 070806 «Інші заклади освіти» на суму 

24,723 ТИС.грн.; 

2.2.9. зменшити видатки по КФК 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям , 

позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» на суму 
0,08 ТИС.грн. 

2.2.10. зменшити видатки по КФК 130107 «Утримання та навчально

тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 39,48 ТИС.грн.; 
2.3. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради зменшити видатки на загальну суму 44,449 ТИС.грн.: 
2.3.1 зменшити видатки по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на 

суму 29,7 ТИС.грн.; 
2.3 .2. зменшити видатки 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 15,0 тис.грн. ; 

. 2.3.3. зменшити видатки по КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров'я» 
на суму 2,0 ТИС.грн.; 

2.3.4. зменшити видатки по КФК 091205 «Виплати грошової компенсації 

фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
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інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги» на суму 1,670 ТИС.грн.; 
2.3.5. збільшити видатки по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист 

населення» на суму 3,921 ТИС.грн.; 
2.3.6. збільшити видатки по КФК 091204 «Територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)>> по заробітній платі та поточні 

видатки на загальну суму 18,2 ТИС.грн., зменшивши при цьому відповідно 

видатки по нарахуванню на заробітну плату та енергоносії. 

2.4.Службі у справах дітей Броварської міської ради.: 

2.4.1. зменшити видатки по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого 

самоврядування» на суму 2,2 ТИС.грн.; 

2.4.2. збільшити видатки по КФК 090802 «Інші програми соціального 

захисту дітей» на суму 2,2 ТИС.грн. ; 

2.4.3. збільшити видатки по КФК 091106 «Інші видатки» на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв на суму 3,593 ТИС.грн., зменшивши при 
цьому поточні видатки. 

2.5. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради збільшити видатки на загальну суму 10,455 ТИС.грн.: 

2.5.1. зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» на суму 16,8 ТИС.грн.; 
2.5.2. зменшити видатки по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на 

суму 688,739 ТИС.грн .; 
2.5.3. збільшити видатки по КФК 100103 «Дотація житлово-комунальному 

господарству» на суму 715,994 тис.грн. 
2.6. Відділу культури Броварської міської ради зменшити видатки на 

загальну суму 31,4 ТИС.грн.: 
2.6.1.збільшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» на суму 0,8 ТИС.грн.; 
2.6.2.зменшити видатки по КФК 110201 «Бібліотеки» на суму 5,2 ТИС.грн.; 
2.6.3. зменшити видатки по КФК 110202 «Музеї і виставки» на суму 3,7 

ТИС.грн.; 

2.6.4. зменшити видатки по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби 

та інші заклади клубного типу» на суму 8,1 ТИС.грн.; 
2.6.5. зменшити видатки по КФК 110205 «Школи естетичного виховання 

дітей» на суму 15,2 ТИС.грн.; 
2.7. Управлінню архітектури та містобудування Броварської міської ради 

збільшити видатки на заробітну плату на суму 5,675 ТИС.грн., зменшивши при 
цьому поточні видатки. 

2.8. Управлінню економіки Броварської міської ради зменшити видатки по 
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуван~я» на суму 11,97 тис.грн. ; 

2.9. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК О 1 О 116 «Органи місцевого самовряДУвання»на суму 13,0 
ТИС.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Зменшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 683 ,863 
тис.грн. , в тому числ і: 
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1.1. зменшити по коду 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади» на суму 783,863 ТИС.грн.; 
1.2. збільшити по коду 12020200 «Податок з власників наземних 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)>> на 

суму 10,0 ТИС.грн.; 
1.3. збільшити по коду 12030100 «Збір за першу реєстрацію колісних 

транспортних засобів (юридичних осіб)>> на суму 25,0 ТИС.грн.; 
1.4. збільшити видатки по коду 12030200 «Збір за першу реєстрацію 

колісних транспортних засобів (фізичних осіб)>> на суму 65,0 ТИС.грн. 

ВИДАТКИ 

1. Зменшити видаткову частину бюджету міста на суму 807,032 ТИС.грн., в 
тому числі: 

1.1. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 240900 
«Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» 

на суму 173,4 ТИС.грн.; 
1.2. Управлінню освіти Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 

240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади» на суму 0,125 ТИС.грн.; 
1.3. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради зменшити видатки на загальну суму 633,507 ТИС.грн.: 
І.3.І.зменшити видатки по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на суму 610,338 
ТИС.грн.; 

1.3.2. зменшити видатки по КФК 240601 «Охорона та раціональне 
використання природних ресурсів» на суму 40,169 ТИС.грн.; 

1.3.3. зменшити видатки по КФК 100106 «Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків» на суму 83,0 
ТИС.грн. (передані коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету); 

1.3.4. збільшити видатки по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт 
пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг» на суму 1 00,0 ТИС.грн. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини спеціального фонду 

здійснити перерозподіл коштів: 

2.1. Броварській міській раді зменшити видатки по КФК 160101 
«Землеустрій» на суму 44,0 ТИС.грн. 

2.2. Управлінню освіти Броварської міської ради зменшити видатки на 
загальну суму 0,262 ТИС.грн.: 

2.2.l.ПО КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 0,194 ТИС.грн.; 
2.2.2. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 
0,068 ТИС.грн. 
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2.3.Відділу капітального будівництва Броварської міської ради 

зменшити видатки по КФК 150101 <<Капітальні вкладення » на суму 60,0 
тис.грн., а саме: по проектуванню та реконструкції внутрішньоквартального 

проїзду (вул. Малокиївська) в м. Бровари Київської обл. 

2.4. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради збільшити видатки на загальну суму 104,262 тис.грн.: 

2.4.1. зменшити видатки по КФК 150101 <<Капітальні вкладення» на суму 

120,161 тис.грн., в т.ч.: 
- по будівництву мереж водопроводу по вул. Старотроїцька, Р . Люксембург, 

Чернишевського, Папаніна в м. Бровари на суму 79,058 тис.грн.; 
- по проектуванlПО, кориryванmo 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 40,898 тис.грн.; 

- по проектуванню, кориryванmo робочого проекту та будівництву 

кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари на суму 0,065 тис.грн.; 
- по проектуванlПО та реконструкції приміщень військомату під офісні 

приміщення по вул. Грушевського в м.Бровари на суму 0,096 тис.грн.; 
- по проектуванню, кориryванню робочого проекту та реконструкції вулиці 

районного значення (вул. Олімпійська) в· м. Бровари Київської області на суму 

0,044 тис.грн: 

2.4.2. збільшити видатки по КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів владю) на суму 224,423 тис.грн. 

Міський голова r.Б.Сапожко 


