
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 29.l2.2011 року N!! 506-17-06 
«Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8» 

Проєкт 
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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 наказ Міністерства 
фінансів України від 14.02.2011 N!! 96 «Про затвердження Типової відомчої 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 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 29.l2.2011 року 

N!! 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік»: 
1.l. в пункті 1 цифру «393390,4» замінити на цифру «393495,1»; 
1.2. в пункті 1.1. цифру «149 1 06,5» замінити на цифру «149 211,2»; 
1.3. в пункті 2 цифру «393 391,4» замінити на цифру «397 239,0»; 
1.4 в пункті 2.1 цифру «220 291,6» замінити на цифру «221 786,3»; 
1.5. в пункті 2.2. цифру «173099,8» замінити на цифру «175 452,7»; 
1.6. в пункті 11 цифру «32 648,2» замінити на цифру «35001,1». 
2. Додатки 1,2,3,6,7,8 до рішення Броварської міської ради від 29.12.2011 

N!! 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» ЗІ ЗМІНами викласти в новій 

редакції (додаються). 

3.фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 

фін~нсування видатків згідно з даним рішенням. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. 

Міський голова 

м. Бровари 

від 16.02.2012 
N!! -----

І.В.Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 16.02.2012 року 

«Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 29.12.2011 року 
N2 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8». 

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2012 
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 загального фонду бюджету міста по коду 
41035200 «Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» на суму 

104,7 тис.грн. 
ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста на 

загальну суму 1 494,7 тис.грн., в тому числі за рахунок вільного залишку 

бюджетних коштів станом на 01.01.2012 року на суму 1 390,0 тис.грн., з них: 
1.1. Управлінню освіти Броварської міської ради: 
1.1.1. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 695,0 тис.грн.; 
1.1.2. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 

695,0 тис.грн. 
1.2. Управлінню праці та соціального захисту Броварської міської ради по 

КФК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри 

професійної реабілітації інвалідів» на суму 104,7 тис.грн. 
2. В межах загального обсягу бюджетних призначень загального фонду 

здійснити перерозподіл коштів: 
2.1. Управлінню освіти Броварської міської ради: 
2.1.1. збільшити видатки по КФК 0701 О 1 «Дошкільні заклади ОСВІТи» на 

суму 41,3 тис.грн.; 
2.1.2. збільшити видатки по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. 

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

колегіуми» на суму 82,8 тис.грн.; 
2.1.3. збільшити видатки по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 25,5 тис.грн.; 
2.1.4. збільшити видатки по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у 

сфері народної освіти» на суму 15,6 тис.грн.; 
2.1.5. зменшити видатки по КФК 070701 «Заклади післядипломної освіти ш

ІУ рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, вдосконалення)>> на суму 165,2 тис.грн. 
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2.2. Управлінню житлово- комунального господарства 

Броварської міської ради: 
2.2.1. зменшити видатки по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на 

суму 30,8 тис.грн.; 
2.2.2. збільшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 30,8 

тис.грн. 

2.3.Враховуючи висновок за результатами перевірки рішення про 

затвердження міського бюджету міста Бровари на 2012 рік, наданого Головним 
фінансовим управлінням Київської обласної державної адміністрації та наказу 

Міністерства фінансів України від 14.02.2011 Х2 96 «Про затвердження Типової 
відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»: 

2.3.1.фінансовому управлінню Броварської міської ради: 

2.3.1.1. встановити видатки в сумі 50,0 тис.грн. по КФК 250102 «Резервний 
фонд» з присвоєнням коду відомчої класифікації 76; 

2.3.1.2. змінити код відомчої класифікації видатків по КФК 250323 
«Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію 

негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування» з 75 на 76. 
2.3.2. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 

250102 «Резервний фонд» на суму 50,0 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 

загальну суму 2 352,9 тис.грн. за рахунок залишку бюджетних коштів станом 

на 01.01.2012 року, з них: 
І.І.Виконкому Броварської міської ради по КФК 160101 «Землеустрій» на 

суму 299,0 тис.грн. 
1.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради на загальну суму 2 053,9 тис.грн.: 
1.2.1. по КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 

органів влади» на суму 314,7 тис.грн.; 
1.2.2. по КФК 100106 «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків» на суму 116,6 тис.грн.; 
1.2.3. по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов'язаних із 

будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 

на суму 564,1 тис.грн.; 
1.2.4. по КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних 

ресурсів» на суму 621,9 тис.грн.; 
1.2.5. по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 

органами виконавчої влади» на суму 436,6 тис.грн. 
2. В межах загального обсягу видаткової частини спеціального фонду 

здійснити перерозподіл коштів: 
2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради зменшити видатки по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт 

пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг» на суму 2570,3 тис.грн. 
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2.2. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради: 

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

автомобільних доріг» в сумі 2 570,3 тис.грн. 
2.2.2. по КФК 1501 О 1 «Капітальні вкладення» зменшити видатки на суму 

10,0 по проектуванню, коригуванню робочого проекту та реконструкції 

магістральної вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари 

(І етап: від об'їзної дороги до району Розвилка) встановивши при цьому видатки 

по проектуванню, коригуванню робочого проекту та реконструкції 

магістральної вулиці районного значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) в 

сумі 10,0 тис.грн. 

Міський голова І.В.Сапожко 
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