
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 30.12.201 О року N!! 114-05-06 
«Про бюджет міста на 2011 рію> та додатків 1,2,3,5,6,7» 

Проект 

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, наказу Міністерства фінансів 
України від 14.01.2011 N!! 11 «Про бюджетну класифікацію», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань соціальнcr-eкономічного та культурного 

розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

I.Внести наступні зміни до рішення міської ради від 30.12.2010 року 
М!114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік»: 

1.1 в пункті 1 цифру «217133,1» замінити на цифру «217 183,1»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «187 334,4» замінити на цифру «187 384,4»; 
1.3 в пункті 2 цифру «217134,1» замінити на цифру «217184,1»; 
1.4 в пункті 2.1 цифру «187 334,4» замінити на цифру «187 384,4»; 
1.5. в пункті 9 цифру «32169,4» замінити на цифру «32 145,7». 
2. Додатки 1,2,3,5,6,7 до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 

N!! 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рію> зі змінами викласти в новій 

редакції (додаються). 
3.фінансовому управлінню Броварської міської ради ПрОВОДJ:lТИ 

фінансування видатків згідно з даним рішенням. 
4. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття. 

Міський голова 

м.Бровари 

від 17.03.2011 
N!! 

І.В.Сапожко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІї 
до рішення Броварської міської ради від 17.03.2011 року -, 

«Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 30.12.201 О року 
N!! 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,5,6,7». 

Відповідно до Законів України «Про Державний бюджет України на 2011 
рік», «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 5 статті 23, статті 78 
Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 

14.01.2011 N!! 11 «Про бюджетну класифікацію», розглянувши пропозиції 

бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 
пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

l.на виконання рішення Броварської районної ради від 01.02.2011 року 
N!! 46-5-УІ «Про внесення змін до рішення від 30.12.2010 року N!! 44-4-УІ «Про 
районний бюджет Броварського району на 2011 рік» збільшити доходну 

частину бюджету міста по коду 41030300 «Субвенція на утримання об'єкгів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів 

спільного користування» на суму 50,0 ТИС.грн. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму 

50,0 ТИС.грн. , З них: 
1.1. Виконкому Броварської міської ради по КФК 120100 «Телебачення 

радіомовленнЯ» на сумі 50,0 тис.грн. 
2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл: 
2.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міСЬАОЇ 

ради: 

2.1.1. зменшити видатки по КФК 090406 «Субсидії населенню для 

відиrкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу» на суму 2,0 ТИС.грн.; 

2.1.2. зменшити видатки по КФК 090414 «Компенсація особам, які згідно із 
статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне 

отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають 

центральне опалення» на суму 1,3 ТИС.грн.; 
2.1.3. збільшити видатки по КФК 090215 <<Пільги багатодітним сім'ям на 

житлово-комунальні послуги» на суму 3,3 тис.грн.; 
2.1.4. встановити видатки по КФК 091206 «Центри соціальної реабілітації 

дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів» в сумі 928,8 
тис.грН., зменшивши при цьому відповідно видатки по КФК 091214 «Інші 
установи та заклади». 

2.2. Відділу У справах сім"і та молоді Броварської міської ради: 
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2.2.1. зменшити видатки по КФК 091103 «Соціальні програми заходи 
державних органів у справах молоді» на суму 4,8 ТИС.грн.; 

2.2.2. збільшити видатки по КФК 091107 «Соціальні програми заходи 

державних органів у справах сім'ї» на суму 4,8 тис.грн. 
2.3. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

ради встановити видатки по'КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 73,7 ТИС.грн., 
зменшивши при цьому відповідно видатки по КФК 100103 «Дотація житлово
комунальному господарств)'». 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл: 
1.1. Управлінню освіти Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 

070101 «Дошкільні заклади освіти» в сумі 480,0 тис.грн., зменшивши при 
цьому відповідно видатки по КФК 150101 «Капітальні вкладення ». 

1.2 .. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради: 

1.2.1. збільшити поточні видатки по КФК 240900 «Цільові фонди, утворені 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» в сумі 257,4 ТИС.грн., 
,зменшивши при цьому відповідно капітальні видатки. 

1.2.2. на виконання рішення Броварської міської ради від 03.02.2011 
N!! 125-06-06 «Про внесення змін до статуту та затвердження статуту 
комунального підприємства Броварської міської ради Київської області 

«Броваритеnловодоенергія» в новій редакції» внести зміни до додатку K~ 6 
<<Перелік об'єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів 
бюджету розвитку у 2011 році» змінивши назву: з комунального підприємства 
Броварської міської ради Київської області «Броваритеплоенергомережз» на 

комунальне підприємство Броварської міської ради Київської області 

«Броваритепловодоенергія». 

Міський голова І.В.Сапожко 


	1
	2
	3

