
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД;\. КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 

Броварської міськоїради від 29.122011 року N2 506-17-06 
«Про бюджет міста на20 12 р ію) та додатків 2,3,6,7,8» 

проект 

Розглянувши пропозиції виконавчою комітету Броварської міської ради, 

відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Укра'йш «Про місцеве самоврядування в 
Укра'Й-Іі», ст. 78 Бюджетною кодексу Укра'ши, враховуючи рекомендації 

постійної КО:vIісії з питань соці<L'1ьно-ек"()но:vIічною та культурною розвитку, 

бюджету.фінансівтацін, міськарада 

вирішила: 

I.Внести наступні зміни до рішення міської ради B~l 29.122011 року 

N2 506-17-06 «Про бюджет міста на2012 рію) (зі змінами, внесеними рішенням 
міськоїради від 24.012012 N2 518-18-06; від 16.D22012N2 555-19-06): 
1.1. в пункті 2 цифру «397 239,0» замінити на цифру «398 563.6»; 
1 2. в пун кті 2.1 цифру «221 786,3» за:\lінити на цифру «221 369,9»; 
І З. в пункті2 2. цифру «175 452,7» замінити нацифру «177193,7»; 
1.4. впункті3 цифру«141 000,0» замінити нацифру«141416,4»; 
1 5. в пун кті4 цифру« 141000,0» замінити нацифру« 141416,4»; 
1.6. впункті 11 цифру «35001,1» за:vIінити нацифру «34 962,232». 
2. Д"JДатки 2,3,6,7,8 до рішення Броварської міської ради від 29.122011 
N2 506-17-06 «Про бюджет міста на 2012 рію) зі змінами ВИЮ1асти в новій 

рщакції (додаються). 

3 .Фін ан со юму упраВfl інню Бро варсько ї місько ї ради про юдити 

фін ансу вання видатків згідно з даним рішенням. 

4. Контроль за виконанням цюю рішення ПОЮ1асти на заступника міською 
mлови Андрєєва В.О. 

Міський mлова І .В.Сапожко 

м. Бровари 

вщ ____ _ 
хо ____ _ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ О БvlАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішенняБроварськоїміськоїради від 12.042012 року 

«Про внесення змін до рішення 

Бра вар сько ї місько ї рцци від 29.122011 ро ку 
И2 506-17-06 «Про бюджет міста на20 12 р ію> та додатків 2,3,6,7,8». 

Відповідно до Заюнів Укра'Ііш «Про Державний бюджет Укра·Ji.Iи на 2012 
рію>, «Про місцеве самовр5ЩУВання в Yкpa'й-!~>, частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетноm кодексу У кра·Ji.Iи, ви конюм Бро варсько ї місько їрцци 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. Зменшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 416,4 
ТИС.грн., шляхом пер~ачі коштів із загальноm фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціал ьнот фонду): 

1.1 .Виюнюму Броварсько ї місько їр цци зменшити видатки на загальну суму 
81,134 ТИС.грн., в тому чиCJ1 і: 

1.1.1. зменшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 137,814 
ТИС.грн .; 

1.12. збinьшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевот 

самовр5ЩУВання» на суму 56,680 ТИС.грн. 
12. УпраВJlінню освіти Броварсьk."ОЇ міської ради зменшити видатки на 

зага'l ьну суму 302,04497 ТИС.грн., в то му ЧИС'l і: 
12.1 зменшити видатки по КФК 070 101 «ДJшкin ьн і заКJJ ади освіти» на суму 

370,0 ТИС.грн; 
122. збinьшити видатки по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. 

шюладитячий садок, інтернат при шюлv, спеціал ізо вані школи,л іцеї, гімназії, 

кол егіу ми» на су му 67,95503 ТИС.грн.; 
1 З. СЛужбі у справах дітей Броварської міськоїради зменшити видатки по 

КФК091 106 «Інші видатки» назагальну суму 33,22103 ТИС.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. Збinьшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 1741,0 
l1ІС.грн., в тому чиспі за рахунок ВL1ЬНИХ залишків бюджетних k.1Jштів станом 

на01.012012 року на суму 1324,6 ТИС.грн.: 
1.1. Виюнюму Броварської міськоїради на загал ьну суму 286.4 ТИС.грн.: 
1.1.1 ло КФК 010116 «Органи :'vIicцeBOm самовр5ЩУВання» на су:-лу 46,4 

ТИС.грн .. Ш"lЯХОМ пер~ачі коштів із загаlьноm фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціа'lьноm фонду); 
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1.12. по КФК 130110 «Фінанrnва підтримка СПОр111ВНИХ споруд» для 

придбання основних заrnбів Фізкуль1)'РНО-ОЗДОРОВЧОМУ закn;щу «Плав:пьний 

басейн «Купава»» на суму 200,0 111С.ГРН. за рахунок ві:lЬНИХ за'1І1шків 

бюджетних коштів станом на01.012012 року ; 
1.13. по КФК 180409 «Внески орган ів вп;щи Автономної Республ іки Крим 

та органів місцеюm само !.V іЩУ вання у ста1)' тн і cjюнди суб'єктів 
підприємницької діяльності» для поповнення ста1)'тнот cjюнду Комунапьноm 

підприємства Броварської міської ради «Броварибудінвест» на суму 40,0 
тис.грн. за рахунок віп ьних за'1ишків бюджетних коштів станом на 01.012012 
року ; 

] 2. Бро вар ській міській р;щ і по КФ К 16010 1 «3 емл еу стр ій» дл я спл ати за 
проведення експертно-грошою їоцін ки земел ьних Д L1ЯНО К на суму 79,0 тис.грн. 
за рахуно к віп ьних заlИШКЇв бюджетних коштів стано м наО 1.012012 року; 

13.Управпіннюосвіти Броварськоїміськоїр;щи по КФК070101 «Д:Jшкіпьні 

зак:т ЦLLИ о світи» нас) і'.lУ 635,6 111 с.гр н., В то ~lY чи сп і lll.l яхом П L'P ед ач і ко штів із 

заПLl ьнот cjюнду бюдже1)' до бюдже1)' розвитку (спец іал ьнот cjюнду) на суму 

370,0 111С.ГРН. та за рахунок віпьних залишків бюджетних коштів станом на 

01.012012 ро ку на суму 265,6 ти с.грн.; 
1.4. Управп інню ЖИТЛОЮ-ЮМУНа1ьноm mсподарства Бровар сько ї місько ї 

р;щи за рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.012012 
року назагальну суму 500,0 тис.грн.: 

1.4.1. по КФК 150101 «Капітальні ВICl;щення» для виконання п.7.4. 

«Проектн і роБО111 Д.'IЯ кап ітаl ьнот ремон1)' шляхопроюдів» Міська ї програми 

утримання та розвитку об'єктів житлою-юмунальноm mсподарства на 2011-
2015 роки насуму 100,0 111С.ГРН.; 

1.42. по КФК 180409 «Внески органів вп;щи Автономної Республіки Крим 
та органів місцеюm само !.V іЩУ вання у ста1)' тн і cjюнди суб'єктів 

підприємницьюї діяльності» на поповнення ста1)'тнот cjюнду Комунапьноm 

п ідприємства« Отужб а замо вника» на суму 400,0 111С.ГРН.; 
15. У правп інню прац і та rnц іал ьнот захиС1)' насеп ення Бро варсько ї місько ї 

р;щи по КФК 180409 «Внески органів вп;щи Автономної Республіки Крим та 
органів місцеюm само!.VіЩУВанняу статутні cjюнди суб'єктів підприємницьюї 

діяльності» для поповнення ста1)'тнот cjюнду KO~1YHalЬHoт підприємства 

«Аптека матері і дитини» на суму 240,0 тис.грн. за рахунок ВL1ЬНИХ залишків 
бюджетних коштів станом на01.012012 року. 

Міський mлова І.В.Сапожко 


