
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 30.12.201 О року N2 114-05-06 
«Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1 ,2,3» 

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 22.12.2011 N2 357 та розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації від 23.12.2011 N2 1521, рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 

фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

!.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 N2 355-13-06; від 20.10.2011 N2 401-14-06; від 

24.11.2011 N2 423-15-06; від 20.12.2011 N2 436-16-06): 
1.1 в пункті 1 цифру «263 559,62274» замінити на цифру «257 163,92247»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «216 228,51574» замінити на цифру «216 228,2154 7»; 
1.3. в пункті 1.2 цифру «4 7 331,1 07» замінити на цифру «40 935,707»; 
1.4. в пункті 2 цифру «264 718,92074» замінити на цифру «258 323,22047»; 
1.5 в пункті 2.1 цифру «208 284,41574» замінити на цифру «208 284,1154 7»; 
1.6. в пункті 2.2. цифру «56 434,505» замінити на цифру «50 039,105». 
2.Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 

фінансування видатків згідно з даним рішенням. 

З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Андрєєва В.О. 

Міський голова 

м. Бровари 

від 

І.В.Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 року 

«Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 30.12.201 О року 
.N2 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1 ,2,3». 

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, враховуючи розпорядження міського голови від 

22.1.12.2011 .N2 357 та розпорядження голови київської обласної державної 
адміністрації від 23.12.20 !І .N~ 1521, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГ АЛЬНИЙ ФОНД 
доходи 

!.Враховуючи розпорядження голови Київської обласної державної 

адміністрації від 23.12.2011 .N~ 1521 зменшити доходну частину бюджету міста 
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 0,30027 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

І. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму 

0,30027 тис.грн., з них: 
1.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради по КФК 070303 «Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)» 
на суму 0,30027 тис.грн.: 

2.8 межах загального обсягу видаткової частини загального фонду здійснити 
перерозподіл коштів: 

2.1. У правлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради: 

2.1.1. збільшити 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, працівникам 

міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового 

начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної 
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охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 

повноліття) 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 30,0 тис.грн.; 
2.1.2. збільшити видатки по КФК 090405 «Субсидії населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» на суму 95,0 
тис.грн.; 

2.1.3. збільшити видатки по КФК 090215 «Пільги багатодітним сім'ям на 
житлово-комунальні послугю> на суму 10,0 тис.грн.; 

2.1.4. 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 95,0 
тис. грн.; 

2.1.5. зменшити видатки по КФК 09020 І «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 Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 

померлих (загиблих) осіб, яю 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 40,0 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
доходи 

!.Враховуючи розпорядження голови Київської обласної державної 

адміністрації від 23.12.2011 N2 1521 зменшити доходну частину бюджету міста 
по коду 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 

водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 

постачалнея населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, 

що затверджувалися або погоджувалися органами державної влади чи органами 

місцевого самоврядування» на суму 6 395,4 тис.грн. 
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ВИДАТКИ 

1. Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на суму 
б 395,4 тис.грн., з них: 

1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 100б02 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 

енергію, що вироблялася. транспортувалася та постачалася населенню, яка 

виникла в зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії 

тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами 

державної влади чи органами місцевого самоврядування» на суму б 395,4 
тис.грн. 

Міський голова І.В.Сапожко 
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