
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» 

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 розпорядженням 
міського голови від 28.12.2010 № 317 , враховуючи рекомендації 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; від 11.11.2010 № 34-02-06; від 23.12.2010 № 77-04-06): 

1.1 в пункті 1 цифру «209 868,89» замінити на цифру «209 886,99»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «171 670,2» замінити на цифру «171 688,3»; 
1.3 в пункті 1.1.1 цифру «48 508,6» замінити на цифру «48 526,7»; 
1.4 в пункті 2 цифру «225 681,296» замінити на цифру «225 699,396»; 
1.5 в пункті 2.1 цифру «179 953,9» замінити на цифру «179 972,0»; 
2. Додатки 1,2,3 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 30.12.2010 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». 
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 розпорядженням міського голови від 28.12.2010 № 317 збільшити 
доходну частину бюджету міста на суму 18,1 тис.грн., в т.ч.: 

1.1. по КФК 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною» на суму 18,1 тис.грн. 

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

18,1 тис.грн., з них: 
1.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

по КФК 070303 «Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)» на 
суму 18,1 тис.грн. 

Міський голова І.В.Сапожко 


