
БРОВАРСЬКА МІСЬКА 
РАДА КИІвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г оо ~po B~eceHHH змін до рішенНJI І 
БРО~~РСЬКОІ МІСЬКОІ 'ради від 14.01.2008 року N!! 616-32-05 

Про бlоджет МІста на 2008 рік" та додатків 2,3. 

Роз~ляну~ши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, ВІДПОВІДНО до .?'." 23 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в YKpalH~ .. , ст. 7~~ 9~. Бюджетного кодексу України, та 
врахов~очи рекомендаЦll ПОСТІИНОl комісії з питань соціально

еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 

І'. Внести наступні зміни до рішення міської ради від 14.01.2008 року 
N!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
рішенням міської ради від 21.02.2008 Н2657-33-05; 28.02.2008 Н2 660-34-
05; 27.03.2008 Н2697-35-05) : 

2. Додатки 2,3 ДО рішення Броварської міської ради від 14.01.2008 Н!! 
616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" з наступними змінами 
викласти в новій редакції (додаються). 

3. УправлінНlО житлово-комунального господарства Броварської міськоі 
ради перерахувати на рахунок виробничого управління комунального 
господарства, відкритий в Броварському УД).<, кошти на часткове 
Погашення витрат пов'язаних з ліквідацією даного підприємства. 

Секретар ради 

м.Бровари 
~Yt()r,OI' 

Н!! !l.l"'-~'-o.г 

проводити 

І.В.Сanожко 
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Подання: 

начальник 

фінансового управління 

ПОГОД)КЕНО: 

_ заступник міського голови в.о. Андрєєв 

- виконуюча обов'язки 
начальника юридичного відділу - .-. _~ 
головний спеціаліст юридичного відділу ~ А.В. Баба-Мірзоєва 

- начальник управління економіки ____ cIд; __ -'--_~ __ Н.І.Саченко 

- виконуюча обов' язки 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст загального відділу 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку 
бюджету, фінансів та цін І} , 

.. -.- !. 

000328 

. . 

( 

___ --=~Ц-_ А.В.Булка 



БРОВАРСЬІ(А МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400 мБ. 
• . рапари, пуп. ГагаРШІ.1 5. Тел. (294) 5-40-94, 224-62-72 

.~~r.~--------___ N2 ______ ~r 

D 
ІІа ",!! від 

. ПРОПОЗИЦІї 
дО РІUІСІІІІП Б~поваРСhJ(Ої MiCbK~Ї радІ. від 24.04.2008 року 

ро внесення ЗМІН дО рішення 

Броварської міської ради від 14.01.2008 року 

1 

.r:r!! 61 ~-32-05 "Про БJоджет міста на 2008 рік" та додатків 2,3. 
~ІДПОВІДНО до ЗаКОНі~ України "Про Державний бюджет України на 

2~08 РІК та про внесення ЗМІН дО деяких законодавчих актів України, ас Про 
МІсцеве самоврядування в Україні",частини 5 статті 23, cTaтri 78 
БІоджетного кодексу У країни, розглянувши пропозиції бюджетних 
установ, виконком Броварської міської ради 

ПРОПОІІУЄ: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1. В межах загального обсягу бюджетних призначень загального 
фонду здійснити перерозподіл, а саме: 

1.1. Управління житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради: 
1.1.1. по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» збільшити 

капітальні видатки на суму 27,0 тис.грн., зменшивши при цьому поточні 
видатки. 

1.1.2. по КФК 250404 «Інші видатки» встановити видатки в сумі 35,5 
ТИС.грн. 

1.2. Виконком Броварської міської ради зменшити видатки по КФК 
250101 «Резервний фонд» на суму 35,5 тис.грн. 

1.3. Відділу КУЛЬТ}'РИ Броварської міськоі ради по КФК 110201 
«Бібліотеки» збільшитИ поточні видатки на суму 11,0 тис.грн., зменшивши 
при цьому капітальні видатки. 

СПЕЦІАльНИЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

1 В . ьного обсягу БІОДЖетних призначень спеціального . межах загал 

фонду здійснити перерозподіл, а саме оо 
.: житлово-комунального господарства БроваРСЬКОl 1.1. УпраВЛІННЯ . . . 

• оо КФК 240900 «ЦіЛЬОВІ фонди, утворею органами МІсцевого 
МІСЬКОI ради по. амн виконавчої влади» збільшити 

ания і МІсцевими орган . . 
caмOBp~B 27 О тис.грн., зменшивши при цьому капlтaJIЬЮ 
ПОТОЧНІ видатки На суму , 
видатки. 

Заступник міського голови 
В.О. Андрєєв 
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Секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, па відбудеться 24.04.2008 року, проект рішенНJI, за пропозицією виконавчого 
комітету : 

- Про внесення змін до рішенНJI Броварської міської ради від 
14.01.2008 року N!! 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік "та 
додатків 2,3. 

Начальник 
фінансового управлiнwI ~eeeee«8' А.М.Зеленська 

Бровар..... M~;.t І IS7jД:!Оlі~ mrJ-й 
оо .. k." ру !о 
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