
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 
міського голови від 30.11.2010 № 290 та від 16.12.2010 №303, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджеі у, фінансів га цін, міська рада 

вирішила: 
І 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; від 11.11.2010 № 34-02-06) 

І 1 в пункті 1 цифру «218 951,19» замінити на цифру « 209 868,89»; 
1 2 в пункті 1.1 цифру «177 051,4» замінити на цифру «171 670,2», 
1 > в пункті 11.1 цифру «53 889,8» замінити на цифру «48 508,6»; 
І 4 в пункті 1.2 цифру «4! 899,79» замінити на цифру «38 198,69»; 
І 5 в п>нкгі 1.2.2 цифру «18 600,0» замінити на цифру «14 987,3», 
1 6 в пункті 2 цифру «234 763,596» замінити на цифру «225 681,296»; 
1 7 в пункті 2 1 цифру «185 335,1» замінити на цифру «179 953,9», 
1.8 в пункті 2 2 цифри «49 428,496» та «25 915,0» замінити на цифри 
«45 727,396» та «22 302,3»; 
1.9. в пункіі 8 цифру «41 437,596» замінити на цифру «37 849,431» 
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) 

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

4 Це рішення набирас чинності з дати його прийняття 

Міський голова І В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 23.12.2010 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 міського голови від 30 11 2010 № 290 та від 

16 12.2010 № 303 зменшити доходну часіину бюджету міста на заіальну суму 
5 381,2тис.грн , в т ч : 

І 1 по КФК 41030600 «Субвенція з лержавного бюджету місцевим 
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дії ям-інвалідам та тимчасової державної допомоги 
дітям» на суму 3 372,2 тис грн ; 

1 2. по КФК 41030800 «Субвенція з лержавного бюджет)' місцевим 
бюджетам на надання пілм та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 
воловідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» на 
суму 2 009,0 тис.грн. 

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

5 381,2 тис.грн , з них-
1 1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради: 
1 1 1 . по КФК 090302 «Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами» 

зменшити видатки на суму 76,2 тис.грн.. 
1 1 2 по КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» 

збільшити видатки на суму 18,0 тис грн.; 
1 1.3 по КФК 090304 «Одноразова допомога при народження дитини» 

зменшити видатки на суму 2656,8 тис.грн ; 
1 1 4 по КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування» зменшити видатки на суму 514,8 тис.грн , 
1.1.5. по КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» зменшити 

видатки на суму 76,9 тис.грн.; 
1 1 6 по КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» зменшити 

видатки на суму 15,9 тис.грн., 
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1.1.7. по КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» зменшити 
видатки на суму 41,0 тис.грн.; 

1.1.8. по КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім'ям» зменшити видатки на суму 9,2 тис.грн ; 

1.1.9. по КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам» збільшити видатки на суму 0,6 тис.грн.; 

1.1.10. 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 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» 
зменшити видаїки на суму 897,4 тис грн.; 

1.1.11 по КФК 090204 «Пільги всіеранам військової служби та ветеранам 
органів внутрішніх справ та ін. на житлово-комунальні послуги» зменшити 
видатки на суму 35,9 тис грн.; 

1 112 по КФК 090207 «Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час 
огнкунсіва) дітей померлих і ромадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житпово-комунальні послуги» зменшити видатки на суму 
619.9 тис.грн ; 

І ! ІЗ по КФК 090215 «Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги» зменшити видатки на суму 569,3 тис.грн., 

1.1 14. по КФК 090405 «Додаткові виплати населенню на покриття витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг» збільшити видатки на с>му 113,5 тис.ірн. 

2. В межах загального обсяіу бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл: 

2 1 Виконкому Броварської міської ради зменшити видатки на суму 157.348 
тис.грн : 

2.1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 100,170 
шс.грн., 

2.і 2 по КФК 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 
та мочоді» на суму 41,750 тис.грн.; 

2.1 3 по КФК 250102 «Резервний фонд» на суму 15,428 тис і рн , 
2.1 4 по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» збільшити 

видатки на оплату праці на суму 3.9 тис гри., зменшивши при цьому відповідно 
видатки по нарахуванню на заробітну плату. 

2.2 Управлінню освіти Броварської міської* ради збільшити видатки на суму 
425,528 тис грн.: 

2.2 1 по КФК 010116 «Органи місцевою самоврядування» збільшити 
видатки на суму 0.257 тис.грн.; 

2.2 2 по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» збільшити видатки на 
суму 406,792 тис.грн.; 
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2.2.3. по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)» 
збільшити видатки на суму 325,331 тис.грн.; 

2.2.4. по КФК 070202 «Вечірні (змінні) школи» зменшити видатки на суму 
0,408 тис.грн.; 

2.2.5. по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» збільшити видатки на суму 56,858 тис.грн.; 

2.2.6. по КФК 070701 «Заклади післядипломної освіти ИІ-ІУ рівнів 
акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, вдосконалення)» зменшити видатки на суму 86,532 тис.грн.; 

2.2 7. по КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної 
освіти» зменшити видатки на суму 35,328 тис.грн.; 

2.2.8. по КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» зменшити видатки на 
суму 52,383 тис.грн.; 

2.2.9. по КФК 070805 «Групи централізованого господарського 
обслуговування» зменшити видатки на суму 31,837 тис.грн . 

2 2.10. по КФК 070808 «Допомога діїям-сиротам іа дітям, позбавлених 
батьківського піклування, яким внповнюсться 18 років» зменшити видатки на 
суму 19,120 тис.грн * 

2 2 11 по КФК 130107 «Утримання га навчально-тренувальна робота 
ДІОСШ» зменшити видатки на суму 126,102 тис і рн., 

2 2 12 по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 12,0 
тис гри. 

2 3 Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської* 
ради 

2 3 1 по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 
видатки на суму 50.846 тис.грн.; 

2 3.2. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» 
зменшити видатки на суму 3,6 тис.грн ; 

2 3 3 по КФК 091204 «Територіальні центри і відділення соціальної 
допомоіи на лому» збільшити видатки на оплату праці на суму 34.059 тис гри 
за рахунок зменшення поточних видатків; 

2 3.4 по КФК 091207 «Пільги, шо надаються населенню (крім ветеранів 
ВВІЗ і праці, війської служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг і природного газу» збільшити видатки на суму 79,220 
тис.грн., 

2 3.5 по КФК 091214 «Інші установи та заклади» зменшити видатки на суму 
23,774 тис грн ; 

2 3 6 по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим катеїоріям громадян» зменшити видатки 
на суму 12,0 тис грн : 

2.3.7 по КФК 250404 «Інші видатки» збільшити видатки на суму 11 тис.грн. 
2 4. Відділу у справах сім'ї та молоді Ьроварської міської ради зменшити 

видатки на суму 29,0 тис грн * 
2 4.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 

видатки на суму 29,0 т ис.грн.; 
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2 4 2 по КФК 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах молоді» зменшити видатки на суму 4,8 тис.грн.; 

2.4.3. по КФК 091107 «Соціальні програми і заходи державних органів у 
справах сім'ї» збільшити видатки на суму 4,8 тис.грн 

2.4.4. по КФК 091105 «Утримання клубів підлітків за місцем проживання» 
збільшити видатки на оплату енергоносіїв та на заробітну плату на суму 2,3 
тис.грн. за рахунок зменшення поточних видатків. 

2 5 Службі у справах дітей Броварської міської ради зменшити видатки на 
суму 21,386 тис.грн.; 

2.5.1 по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити 
видатки на суму 8,530 тис.грн ; 

2.5.2. по КФК 091106 «Інші видатки» зменшити видатки на суму 12,656 
тис.грн.; 

2.5 3. по КФК 091214 «Інші установи та заклади» зменшити видатки на суму 
0,2 тис.грн. 

2 6 Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради зменшити видатки на суму 98,340 тис.грн.. 

2 6 1 по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 42,860 
тис і рн ; 

2 6 2 по КФК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду» на суму 3,480 
тис і рн., 

2 6 3 по КФК 100203 «Благоустрій міста» на суму ^2,0 тис і рн 
2 7 Відділ) культури Броварської міської* ради зменшити видатки на суму 

141.875 тис і рн. 
2 7 1 по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 10,9 

тис.грн ; 
2 7 2 по КФК 110103 «Філармонії*, музичні колективи і ансамблі та інші 

мистецькі заклади і а заходи» на суму 19,005 тис.грн , 
2.7 3. по КФК 110201 «Бібліотеки» на суму 26,370 тис.грн , 
2 7 4 по КФК 110202 «Музеї і виставки» на суму 7 480 тис грн.; 
2 7 5. по КФК 110204 «Палаци і будинки кульїури, клуби та інші заклади 

клубного типу» на суму 33.550 тис.грн.; 
2 7 6 гю КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на суму 39,080 

тис грн; 
2 7 7. по КФК 110502 «Інші культурно- освітні заклади та заходи» на суму 

5,490 тис грн 
2 8 Відділу фізичної культури і спорту Броварської міської' ради. 
2.8.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 

видатки на суму 0,4 тис грн ; 
2 8 2. по КФК П0107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

ДІОСШ» збільшити видатки на суму 1,2 тис.грн ; 
2 8 3 по КФК 130110 «Фінансова підтримка спортивних споруд» зменшити 

видатки 1,9 тис.грн ; 
2.8.4. по КФК 130113 «Централізована бухгалтерія» збільшити видатки на 

суму 0,3 тис грн 
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2.9. Управлінню містобудування та архітектури Броварської міської ради 
зменшити видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на 
суму 10,750 тис.грн.; 

2.10. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 16,2 
тис.грн. 

2.11. Фінансовому управлінню Броварської міської ради збільшити видатки 
на суму 124,8 тис.грн.: 

2.11.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» збільшити 
видатки на оплату праці на суму 0,5 тис.грн. за рахунок зменшення поточних 
видатків, 

2.11.2. встановити видатки по КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 
культурного розвитку регіонів» в сумі 124,8 тис.грн. на співфінаисування з 
місцевого бюджету Державному бюджету по загальнодержавній програмі 
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 
роки за напрямком реконсірукція га капітальний ремош житлових будинків із 
застосуванням еисрі озберігаючих іехноюгій і обладнання (ремонт або заміна 
ліфтів, які перебувають в аварійному стані) 

2.12. 'Управлінню економіки Броварської міської ради зменшити видатки по 
КФК 010116 «Оріани місцевого самоврядування» на суму 31,769 гис.ірн 

2 І > Спецвідділу контролю за станом благоустрою іа зовнішнім дизайном 
міста Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 010116 «Органи 
місцевого самоврядування» на суму 4,0 тисл рн. 

2 14 Управлінню комунальної власності Броварської міської ради зменшити 
видатки по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 39,66 
тис.грн 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1 Зменшити доходну частину спеціального фонду бюджету міста на 
загальну суму 3 701,1 тис гри , в тому числі* 

1.1 зменшити по КФК 33010000 «Надходження від продажу земельних 
ділянок несільськоюсподарського призначення до розмежування земель 
державної та комунальної власносіі» на суму 3 612,7 тис.грн.; 

1 2. зменшити по КФК 50110000 «Цільові фонди утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевою самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади» на суму 375,4 тис.грн., 

І 3 збільшити по КФК 12020200 «Податок власників наземних 
трднспоріних засобів та Інших самохідних машин і механізмів (з громадян)» на 
суму 287,0 тис грн. 

ВИДАТКИ 
І Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 

загальну суму 3 701,1 тис грн , в тому числі: 
1.1. Відділу капітального будівництва Броварської' міської ради по КФК 

150101 «Капітальні вкладення» на суму 2612,7 тис.грн., з них. 
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- по проектуванню та реконструкції плавального басейну "Купава" по вул. 

Шевченка, 1 0 в м. Бровари в сумі 1 0 0 0 , 0 тис.грн.; 
- по проектуванню та реконструкції магістральної вулиці районного 

значення в м. Бровари (вул. Возз'єднання) в сумі 800,0 тис.грн.; 
- по проектуванню, коригуванню робочого проекту та реконструкції вулиці 

районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської області в сумі 
50,0 тис.грн.; 

- по проектуванню та реконструкції внутрішньоквартального проїзду (вул. 
Малокиївська) в м. Бровари Київсько/обл. в сумі 60,0 тис.грн.; 

- по проектуванню, коригуванню робочого проекту та реконструкції 
магістральної вулиці загальноміського значення (вул Київська) в м. Бровари (1 
етап: від об'їзної дороги до району Розвилка) в сумі 702,7 тис.грн 

1.2. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради на суму 147,834 тис.грн , в тому числі: 

1.2.1 зменшити видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення» по 
проектуванню та реконструкції шляхопроводів на суму 184,234 тис.грн.; 

1 . 2 2 . 3 М Є Н Ш Ш И видатки по КФК 2 4 0 9 0 0 «Цільові фонди, утворені органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої* влади» на суму 
2 5 0 , 6 т и с г р и , 

1 2 3. збільшити видатки по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт 
пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг» на суму 287,0 тис грн 

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

2.В межах загального обсяг) бюджетних призначень здійснити 
перерозподіл 

2 1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради* 

2.11 по КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам на яких поширюється 
чинність Закону України "Про ста гус 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, дії ям 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 с пенсіонерами на житлово-комунальні послуги» збільшити 
видатки на суму 586,0 тис.грн.; 

2.1.2. по КФК 090204 «Пільги ветеранам військової служби та ветеранам 
органів внутрішніх справ та ін на житлово-комунальні послуги» збільшити 
видатки на суму 53,0 тис.грн.; 

2 13 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 



8 

катастрофою, на житлово-комунальні послуги» збільшити видатки на суму 
209,0 тис.грн.; 

2.1.4. по КФК 090405 «Додаткові виплати населенню на покриття витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг» збільшити видатки на суму 161,0 тис.грн. 

2.1.5. по КФК 090215 «Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні 
послуги» зменшити видатки на суму 1009,0 тис.грн. 

Міський голова І.В.Сапожко 


