
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>6,7,8» 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до т 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 436-р «Про внесення змін до 
переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток», 
рішення Броварської районної ради від 28.04.2011 № 96-7-VI «Про передачу 
коштів на здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів з районного бюджету Броварського району до 
бюджету міста Бровари», 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 рішенням 
міської ради від 17.032011 № 179-07-06; від21.04.2011 №219-08-06) : 

1.1 в пункті 1 цифру «223 306,6» замінити на цифру «223 417,2»; 
12 в пункті 1.1 цифру «193 408,9» замінити на цифру «193 519,5»; 
13 в пункті 2 цифру «223 700,167» замінити на цифру «224 317,667»; 
1.4 в пункті 2.1 цифру «187 558,9» замінити на цифру «188 082,4»; 
1.5. в пункті 22. цифру «36 141,267 » замінити на цифру «36 235,267»; 
1.6. в пункгі 3.1. цифру «6000,0 » замінити на цифру «6094,0»; 
1.7. в пункті 3.2. цифру «6000,0 » замінити на цифру «6094,0»; 
1.8. в пункті 9 цифру «32 538,267 » замінити на цифру «32 558,267» 
2. Додатки 1,2,3,6,7,8 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). 

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

6. 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 09.06.2011 року 

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

№ 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 1,2,3,6,7,8». 
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, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. відповідно до рішення Броварської районної ради від 28.04.2011 
№ 96-7- VI «Про передачу коштів на здійснення видатків, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету 
Броварського району до бюджету міста Бровари» збільшити доходну частину 
бюджету міста на суму 110,6 тис.ірн. , встановивши при цьому відповідно 
доходи по коду 41035200 «Субвенція на проведення видатків місцевих 
бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів». 

2. на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 
№ 436-р «Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2011 році 
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвитою> пропозиції до рішення Броварської міської ради від 
21.04.2011 № 219-08-06 «Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 30.12.2010 року № 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та 
додатків 1,2,3,7,8» викласти в новій редакції, а саме: 

2.1. в пункті 1.2. цифру 3000,0 тис.грн. змінити на цифру 6000,0 тис.грн.; 
2.2. пункт 1.3. викласти в новій редакції, а саме: відповідно до рішення 

Київської обласної ради від 21.04.2011 № 089-06-УІ щодо внесення змін до 
обласного бюджету на 2011 рік збільшити на суму 32,1 тис.грн. та виключити 
пункт 1.3.1, 

ВИДАТКИ 
1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на загальну суму 523,5 

тислрн., в тому числі за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 
01.01.2011 року на суму 412,9 тислрн., в т.ч,: 

1.1.Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070201 
«Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)» на суму 392,9 тис.грн.; 

1.2. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 
ради на суму 130,6 тис.грн., в т.ч: 

1.2.1. по КФК 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; 
центри професійної реабілітації інвалідів» на суму 110,6 тис.грн.; 
1.22. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 
20,0 тис.грн. 
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2. В межах загального обсягу видаткової частини здійснити 

перерозподіл: 
2.1 .Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради: 
2.1.1. зменшиш видатки по КФК 081002 «Інші заходи по охороні здоров'я» 

на суму 17,0 тис.грн.; 
2.1.2. збільшити видатки КФК 091207 «Пільги, що надаються населенню 

(крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату 
житлово-комунальних послуг і природного газу» на суму 17,0 тис.ірн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину бюджету міста на суму 94,0 тис.грн. за 
рахунок залишків бюджетних коштів загального фонду станом на 01.01.2011, 
шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду). 

1.1. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070101 «Дошкільні 
заклади освіти» збільшити видатки на суму 94,0 тис.грн. 

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

ради змінити назву об'єкта по КФК 150101 «Капітальні вкладення» з 
«Будівництво магістрального водопроводу по вул. Старотроїцька» на 
«Будівництво мереж водопроводу по вул. Старотроїцька, Р.Люксембург, 
Чернишевського, Папаніна в м. Бровари». 

22. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради по КФК 
150101 «Капітальні вкладення»: 

2.2.1. назву об'єкта «Проектування та реконструкція плавального басейну 
«Купава» по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари» викласти в новій редакції 
«Проектування, коригування робочого проекту та реконструкція плавального 
басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10 в м.Бровари»; 

2.2.2. назву об'єкта «Проектування і будівництво розподільчої підстанції 
(РП) трансформаторної підстанції (ТП)-5) по вул. Чубинського для 
електропостачання ІУ-го житлового району в м. Бровари Київської обл.» 
викласти в новій редакції «Проектування та будівництво РП-ЮКв 
(розподільчого пункту ЮКв) по вул. Чубинського для електропостачання IV 
житлового району в м. Бровари » 

223. зменшити видатки по проектуванню та будівництву РП-ЮКв 
(розподільчого пункту ЮКв) по вул. Чубинського для електропостачання IV 
житлового району в м. Бровари на суму 380,0 тис.грн., збільшивши при цьому 
відповідно видатки по проектуванню, коригуванню робочого проекту та 
реконструкції плавального басейну «Купава» по вул. Шевченка, 10 в м.Бровари. 

Міський голова І.В.Сапожко 


