
проект 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 13.05.2010 року№ 1519-83-05 

«Про бюджет міста на 2010 рік» та додатків 1,2,3,6,7» 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, згідно з розпорядженнями 
виконуючого обов'язки міського голови - секретаря Броварської міської ради 
від 04.10.2010 № 229 та від 26.10.2010 №246, враховуючи рекомевдації 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 
1.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 13.05.2010 року 

№1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік» (зі змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 20.05.2010 №1546-84-05 від 02.07.2010 
№ 1584-85-05; від 05.08.2010 №1619-87-05; від 31.08.2010 № 1630-88-05; від 
14.09.2010 № 1651-89-05): 

1.1 в пункті 1 цифру «222 529,11» замінити на цифру «218 951,19»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «176 262,4» замінити на цифру «177 051,4» 
1.3 в пункті 1.1.1 цифру «53 100,8» замінити на цифру «53 889,8» 
1.4 в пункті 1.2 цифру «46 266,71» замінити на цифру «41 899,79» 
1.5 в пункті 1.2.1 цифру «9 229,01» замінити на цифру «9 145,2» 
1.6 в пункті 2 цифру «238 341,516» замінити на цифру «234 763,596» 
1.7 в пункті 2.1 цифру «184 546,1» замінити на цифру «185 335,1» 
1.8 в пункті 2.2 цифру «53 795,416» замінити на цифру «49 428,496 » 
1.9. в пункті 8 цифру «45 340,906 » замінити на цифру «41 437,596 » 
2. Додатки 1,2,3,6,7 до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 

№ 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік» зі змінами викласти в новій 
редакції (додаються). 

3.Фінансовому управлінню Броварської міської ради проводити 
фінансування видатків згідно з даним рішенням. 

4. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 11.11.2010 року 

«Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 13.05.2010 року 

№ 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік» та додатків 1,2,3,6,7». 
Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2010 

рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних установ, 
виконком Броварської міської ради 

пропонує: 
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ДОХОДИ 
1. Згідно з розпорядженнями виконуючого обов'язки міського голови -

секретаря Броварської міської ради від 04.10.2010 № 229 та від 26.10.2010 
№ 246 збільшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 789,0 
тас.грн., в т.ч.: 

1.1. по КФК 41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на суму 
764,6 тис.ірн.; 

1.2. по КФК 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 24,4 тис.ірн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшиш видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму 

789,0 тис.грн., з них: 
1.1. Виконкому Броварської міської ради встановити видатки по КФК 

250203 «Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в сумі 
764,6 тис.грн. 

1.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради по КФК 070303 «Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)» 
на суму 24,4 тис.грн. 

2. В межах загального обсягу бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл: 

2.1. Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки на суму 215,172 
тис.грн.: 
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2.1.1. зменшити видатки по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний 

захист населення» на суму 18,0 тис.ірн.; 
2.1.2. зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» на суму 82,0 тис.грн.; 
2.1.3. зменшити видатки по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді» на суму 66,1 тис.грн.; 
2.1.4. зменшити видатки по КФК 250102 «Резервний фонд» на суму 57,072 

тис.ірн.; 
2.1.5. збільшити видатки по КФК 120100 «Телебачення і радіомовлення» на 

суму 8,0 тис.ірн. 
2.2. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки на суму 

266,9 тис.грн.: 
2.2.1. збільшити видатки по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на 

суму 273,6 тис.грн.; 
2.2.2. збільшити видатки по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. 

школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми)» на суму 300,0 тис.грн.; 

2.2.3. зменшити видатки по КФК 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 
126,6 тислрн.; 

2.2.4. зменшити видатки по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 145,0 тис.грн.; 

2.2.5. зменшити видатки по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у 
сфері народної освіти» на суму 2,0 тис.грн.; 

2.2.6. зменшити видатки по КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» на 
суму 113,5 тис.грн.; 

2.2.7. збільшити видатки по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 80,4 
тис.грн. 

2.3. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради збільшити видатки на суму 155,0 тис.ірн. тис.ірн.: 

2.3.1. зменшити видатки по КФК 090215 «Пільги багатодітним сім'ям на 
житлово-комунальні послуга» на суму 0,3 тис.грн.; 

2.3.2. встановити видатки по КФК 090414 «Компенсація особам, які згідно із 
статтею 43 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання 
вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне 
опалення» в сумі 0,3 тис.ірн; 

2.3.3. збільшити видатки по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист 
населення» на суму 50,0 тис.ірн.; 

2.3.4. зменшити видатки по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на 
суму 15,0 тислрн.; 

2.3.5. зменшити видатки по КФК 091214 «Інші установи та заклади» на суму 
10,0 тис.ірн.; 

2.3.6. збільшити видатки по КФК 091204 «Територіальні центри і відділення 
соціальної допомоги на дому» на суму 130,0 тис.грн.; 

2.3.7. збільшити видатки по КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною 
віком до 3 років» на суму 265,0 тис.ірн.; 
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2.3.8. збільшити видатки по КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким 

матерям» на суму 445,0 тис.грн.; 
2.3.9. зменшити видатки по КФК 090304 «Одноразова допомога при 

народження дитини» на суму 710,0 тис.грн.; 
2.3.10. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 

видатки на оплату енергоносіїв на суму 10,0 тис.грн., зменшивши при цьому 
поточні видатки. 

2.4. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради: 
2.4.1. зменшити видатки по КФК 091108 «Заходи по реалізації регіональних 

програм відпочинку та оздоровлення дітей» на суму 2,104 тис.грн.; 
2.4.2. збільшити видатки по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи 

державних органів у справах молоді» на суму 2,104 тис.грн.; 
2.4.3. зменшити поточні видатки по КФК 091105 «Утримання клубів 

підлітків за місцем проживання» на суму 3,0 тис.грн., збільшивши при цьому 
капітальні видатки. 

2.5.Службі у справах дітей Броварської міської ради збільшити видатки по 
КФК 091106 «Інші видатки» на суму 129,2 тис.грн. 

2.6. Відділу культури Броварської міської ради зменшити видатки на суму 
295,7 тис.грн.: 

2.6.1.збільшити ввдатки по КФК 010116 «Органи місцевого 
самоврядування» на суму 17,8 тис.грн.; 

2.6.2. збільшити видатки по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і 
ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 227,0 тис.грн.; 

2.6.3. зменшити видатки по КФК 110201 «Бібліотеки» на суму 110,0 тис.грн.; 
2.6.4. зменшити видатки по КФК 110202 «Музеї і виставки» на суму 61,7 

тис.грн.; 
2.6.5. зменшити видатки по КФК 110204 «Палаці і будинки культури, клуби 

та інші заклади клубного типу» на суму 125,0 тис.грн.; 
2.6.6. зменшити видатки по КФК 110205 «Школи естетичного виховання 

дітей» на суму 220,0 тис.грн. 
2.6.7. зменшити видатки по КФК 110502 «Титлі культурно - освітні заклади 

та заходи» на суму 23,8 тис.грн. 
2.7. Відділу фізичної культури і спорту Броварської міської ради: 
2.7.1. збільшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» на суму 5,9 тис.грн.; 
2.7.2. збільшити видатки по КФК 130102 «Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань» на суму 29,4 тислрн.; 
2.7.3. зменшити видатки по КФК 130107 «Утримання та навчально-

тренувальна робота ДЮСШ» на суму 23,9 тис.грн. 
2.7.4. зменшити ввдатки по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних 

споруд» на суму 12,7 тис.грн.; 
2.7.5. збільшити видатки по КФК 130113 «Централізована бухгалтерія» на 

суму 1,3 тис.грн. 
2.8. Управлінню містобудування та архітектури Броварської міської ради 

збільшити бюджетні призначення на заробітну плату по КФК 010116 «Органи 
місцевого самоврядування» на суму 14,0 тис.грн., зменшивши при цьому 
поточні видатки. 
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2.9. Фінансовому управлінню Броварської міської ради збільшити 

видатки на суму 28,32 тис.грн.,: 
2.9.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 

видатки по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну» на суму 2,1 тис.ірн., 
зменшивши при цьому видатки по КЕКВ 1111 «Заробітна плата»; 

2.9.2. збільшити видатки по КФК 250323 «Субвенція на утримання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 
спільного користування» на суму 28,32 тис.ірн. 

2.10. Управлінню економіки Броварської міської ради зменшити видатки по 
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 72,3 тис.грн. 

2.11. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради збільшити 
видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 23,0 
тис.грн. 

2.12.Управлінню комунальної власності Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 19,248 тис.грн. 

2.13. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради збільшити капітальні та видатки на оплату комунальних послуг по КФК 
100203 «Благоустрій міста» на суму 69,3 тис.грн., зменшивши при цьому 
поточні видатки. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Зменшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста на 
загальну суму 4 366,92 тис.грн., в тому числі: 

1.1. зменшити відповідно до розпорядження виконуючого обов'язки 
міського голови - секретаря Броварської міської ради від 04.10.2010 № 229 по 
КФК 41034300 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту 
виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці 
Крим і обласного значення ) районних у містах Києві і Севастополі та районних 
у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком 
проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги» на суму 83,810 
тис.грн.; 

1.2. збільшити по КФК 12020200 «Податок власників наземних 
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян)» на 
суму 300,0 тислрн.; 

1.3. зменшити по КФК 50110000 «Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади» на суму 4 583,11 тис.грн. 

ВИДАТКИ 
1. Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 

загальну суму 4 366,92 тис.грн., в тому числі: 
1.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради зменшити на суму 5 891,72 тис.грн., з них: 
1.1.1. по КФК 250915 «Фінансування ремонту приміщень управлінь праці та 

соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в 



5 
Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у 
містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з 
виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи 
соціальної допомоги» на суму 83,810 тис.грн.; 

1.1.2. зменшити видатки по КФК 090215 «Пільга багатодітним сім'ям на 
житлово-комунальні послуги» на суму 1291,0 тис.ірн.; 

1.1.3. збільшити видатки по КФК 090201 «Пільга 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, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нациських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами на 
житлово-комунальні послуги» на суму 705,0 тис.грн.; 

,1.1.4. збільшити видатки по КФК 090204 «Пільги ветеранам військової 
служби та ветеранам органів внутрішніх справ та ін. на житлово-комунальні 
послуги» на суму 94,0 тис.грн.; 

1.1.5. збільшити видатки по КФК 090207 «Пільги громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам ( на час опікунства) дітей померлих іромадян, смерть яких пов'язана 
з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги» на суму 
492,0 тис.ірн.; 

1.1.6. по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на суму 5 807,910 
тис.грн. 

1.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради збільшити видатки на загальну суму 484,234 тис.грн., з них: 

1.2.1. збільшити видатки по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влада» на суму 
1000,0 тис.ірн.; 

1.2.2. збільшити видатки по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт 
пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг» на суму 300,0 тис.грн.; 

1.2.3. зменшити видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 
815,766 тис.ірн. по проектуванню та реконструкції шляхопроводів. 

1.3. Фінансовому управлінню Броварської міської ради збільшити видатки 
по КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» 
на суму 940,566 тис.грн. 

1.4. Виконкому Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 240900 
«Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади» на суму 100,0 тис.ірн. 

Міський голова І.В.Сапожко 


