
Проект 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 30.12.2010 року№ 114-05-06 

«Про бюджет міста на 2011 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 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів 
України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», згідно з 
розпорядженням міського голови від 29.04.2011 № 81, 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 30.12.2010 року 
№114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями 
міської ради від 17.032011 № 179-07-06): 

1.1 в пункті 1 цифру «217 183,1» замінити на цифру «217 175,5»; 
1.2 в пункті 1.1 цифру «187 384,4» замінити на цифру « 187 376,8»; 
13 в пункті 2 цифру «217 184,1» замінити на цифру «217 569,067»; 
1.4 в пункті 2.1 цифру «187 384,4» замінити на цифру «187 526,8»; 
1.5. в пункті 2.2. цифру « 29 799,7» замінити на цифру «ЗО 042,267»; 
1.6.в пункті 9 цифру «32 145,7» замінити на цифру «32 538,267»; 
2. Додатки 1,2,3,6,7 до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 

№ 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» зі змінами викласти в новій 
редакції (додаються). 

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

4. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття. 

Міський голова ІЛ.Сапожко 

м. Бровари 
від 21.042011 
№ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 
до рішення Броварської міської ради від 21.04.2011 рою/ 

«Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 30.12.2010 року 

№ 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7». 
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 г 
14.012011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», розглянувши пропозиції » 
бюджетних установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1 Відповідно до розпорядження міського голови від 29.03.2011 № 81 
зменшити доходну частину бюджету міста на загальну суму 7,6 тис.ірн., в т.ч.: 

1.1. зменшиш по коду 41030900 «Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених 
законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у 
зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним 
збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг 
на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян» на суму 14,0 таслрн.; 

1.2. збільшити по коду 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 6,4 таслрн. 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 142,4 

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

ради: 
1.1.1 .збільшити вцдатки по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 100,0 > 

тис.грн. за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2011 року; 
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1.1.2. зменшити видатки по КФК 090209 «Інші пільги громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою» на суму 2,5 тис.ірн.; 

1.1.3. зменшити видатки по КФК 090214 «Пільги окремим категоріям 
громадян з послуг зв'язку» на суму 11,5 тис.грн.; 

1.1.4. збільшити видатки по КФК 070303 «Дитячі будинки ( в.т.ч. сімейного 
типу, прийомні сім1!)» на суму 6,4 тис.ірн. 

1.2. Відділу культури Броварської міської ради збільшити видатки по КФК 
110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та 
заходи» на суму 50,0 тис.грн. за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 
01.01.2011 року, 

2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл: 
2.1. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради встановити видатки по КФК 091205 «Виплати грошової компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги» в сумі 254,457 тис.грн., зменшивши при 
цьому відповідно видатки по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист 
населення » на суму 254,457 тис.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину бюджету міста за рахунок залишків 
бюджетних коштів станом на 01.01.2011 на суму 242,567 тис.грн. 

1.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради: 

1.1.1. по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцію, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» 
в сумі 122,398 тис.грн.; 

1.12. по КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів» на суму 120,169 тис.ірн. 

2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити перерозподіл: 
2.1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 

зменшити видатки по КФК 180409 «Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди 
суб|єктів підприємницької діяльності» на суму 430,0 тислрн., в т.ч.: 
- зменшити видатки по поповненню статутного фонду комунального 
підприємства Броварської міської ради Київської області «Бровариводоканал» 
на суму 1000,0 тислрн.; 

збільшити видатки на поповнення статутного фонду КП 
«Броваритепловодоенергія» на суму 400,0 тис.грн.; 
- збільшити видатки на поповнення статутного фонду КП «Служба замовника» 
на суму 170,0 тислрн. 
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2.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради збільшити видатки по КФК 180409 «Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності» на поповнення статутного фонду КП 
«Аптека матері і дитини» в сумі 400,0 тис.ірн. 

23. Виконкому Броварської міської ради встановити видатки на поповнення 
статутного фонду КП «Бровариінвестбуд» в сумі 30,0 тислрн. по КФК 180409 
«Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності». 

Міський голова ІВ.Сапожко 


