
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесеННJI змін до рішеННJI -, 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року Н!! 616-32-05' 
«Про бюджет міста на 2008 рію) та допатків 1 2 3 4 6 

ІМ "". 

РОЗГЛJIнувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської 
ради, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни «ІІро місцеве 
свмоврядуванНJI в Україні)), ст. 78, 92 Бюджетного кодексу України, на 
виконанНJI РОЗПОРJlдженНJI голови Київської облдержадміністрації від 
31.07.2008 Н!! 1063 , та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 
цін, міська рада 

вирішила: 
1. Внести наступні зміни до рішенНJI міської ради від 14.01.2008 року Н!! 
616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" (зі змінами, внесеними 
ріmеННJIМИ міської ради від 21.02.2008 Н!!657-33-05; 28.02.2008 N! 660-34-
05; 27.03.2008 Н!!697-35-05; 24.04.2008 Н!! 727-36-05; від 29.05.2008 N! 760-
37-05; 26.06.2008 Н!! 783-38-05; від 25.07.2008 Н!! 812-40-05;від 07.08.2008 
Н!! 821-41-05) : 

1.l.B пункті 1 цифру «246013,629)) замінити на цифру <<241506.129)); 
1.2.В пункті 1.2. цифру «78117,331)) замінити на цифру «73609,831)); 
1.3.В пункті 2 цифру «270355.286)) замінити на цифру <<265847,786)); 
1.4.В пункті 2.2. цифру «88014,588)) замінити на цифру «83507,088)) 
1 5 В пункті 8 цифру «80346 657» замінити на цифру «75839.157)). 
2: Додатки 1 2 3 4 6 до ріше~ Броварської міської ради B~ 14.01.2008 Н!! 

, , , , ...-птvt.fМИ ЗМІНами вИICJIвсти 
616-32-05 «Про бюджет міста на 2008 РIЮ) з Ha,,~.1~---
в новій редакції (додаються). .. . ької ади проводити 
3. Фінансовому управліншо Брова~СЬКk:::r: =- ..... , р 
фінансувВНШІ видатків, згідно з даним РІ" IJ.~.~'~ і.' ~ 
4. Це рішеНIUI набирає чинності з даТ~И :р :t,' ;fi~~~,t\, 

cr r r '1 \0;) -О, . 
t. _\ \:: •• j\ i~ ~~ 

\1' S . ," J /- СІ .В.Сапожко 

ВИКОRyIочий обов' язки \ ~.:;;.~ - ./ /, / 
міського голови _ секретар ради ." '.. " .. r .. 

", ~,~, 



ПоданНJI: 

начальник 

фінансового управліиия 
~.м.зеленсЬКІІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови в.о. Андрєєв 

•• ~Г? 
- нач8JIЬИИІ( юридичного в1ДДШУ --___ ---::o~"'_"=-- І.Г.Лавер 

-в.о начальИИl(а управліlШJl економіІси -_--wR'--'''--__ Т.Г.Поліщук 
-заступник начвльИИl(a 

- вачапьвив: загальиоro~. -;є: Н.І.Гнапок 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету,фіваисів та ців 

-----I~+---_ А.В.Булка 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоl ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
07400, М. БроваРll, вул. rarapїlfa,15. Тм. (294) 5-40-94,224-62-72 

__ ------------~Nи-______ ~г 
О вa~. _____ Biд 

ПРОПОЗИЦІї 
до ріwеllllП Броварської міської радІ' від 28.08.2008 року 

Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 14.01.2008 року 

Ни 616-32-05 "Про бюджет міета на 2008 рік" та додатків 1,2,3,4,6. 

1 

Відповідно до Законів України "Про Державний бюджет України на 
2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів Украіни, && Про 
місцеве самоврядування в Україні", частини 5 eтaтri 23, cтam 78 
Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції бюджетних 
уставов, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГAJ1ЬННЙ ФОНД 
ВИДАТКИ 

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

1.1. Виконкому Броварської міської ради: 
1.1.1. по КФК 250404 «Інші видатки» зменшити видатхи ва суму 151 

тис.грн.; ) 
1.1.2. по КФК 120201 «Періодичні видaнDJl( газети та журв8JIИ» 

збільшити видатки на суму 1 5 1 ,О тис.грн. 

1.2. Управлінню праці Броварської міської ради по КФК .090209 &&Інф~~ 
ninьги ГPOMancrvaм які постраждали внаслідок ЧорноБИЛЬСЬКОl катаСТР~Ф:тІ' 

~AA" , б' шити видатки по А n. 
змевшитн видатки на суму 10,5 тис.грн. та ~ JJIЬ. катего іям 
170302 && Компенсаційні виплати на пільговик ПРО1Зд окремим р 
ГPOM8ДJIН на залізничному транспорті" на суму 10,5 тис. грн .. 

1.3. Відділу У справах сім"ї та молоді Броварської міСЬК~:~идатхи 
. ови та заклади» зменши 

1.3.1. по КФК 091214 <~. устав. ного будівництва Броварської 
ва суму 100,0 тис.грн.; 1.4 В1Дд1ЛУ капІталь 
МіСЬКОіради: ФК 010116 "Органи місцевого 

1.4.1 встановити видатки по К 
самоврядування" у сумі 100,0 ТИС. грн .. 



J. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Зменшити дохідну частину спеціального фонду бlОДЖету міста 
ІІВ заraJlЬНУ cYJtГ{ 4507,5 тис. ГРН.,встановивши ії в розмірі 73609,831 тис. 
rpll в тому ЧИСЛІ: 

, 1.1 по КФК 33010000» Надходженни від продажу земельних дimmок 
есinьськогосподарського призначенни до розмежуванни земель державної 

~ комуиanьноі власності» на суму 4507,5 тис. грн., встановивши в розмірі 
42692,5 тис. грн. 

ВИДАТКИ 

1. 3менПlИТИ видаткову частину спеціального фонду бюджету міста на 
суму 4507,5 тис.грн., в тому числі: 

1.1. Відділу капітального будівництва Броварської міськоі ради: 
1.1.1 по КФК 150101 "Капітальне будівництво" зменшити видатки ва 

~~'. 
I'VUV 4507,5 тис. грН.. ..~, ~. т " ~ :.~ 
vJ ... .1 • •• r, ~ .. \ "'_ 
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Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАCfІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

07400, М. БроваРlf, вуn. rarapilla,JS. Тм. (294) S-40-94, 224-62-72 

_____ ------------~H~_----__ ~г 
О наМ, _____ вїД 

ПРОПОЗИЦІї 

1 

до рішеllllD Броварської міськоі paдll від 28.08.2008 року 
Про внесення змін до рішення 

Броварської міської ради від 14.01.2008 року 
H~ 616-32-05 "Про бюджет міста на 2008 рік" та додатків 1,2,3,4,6. 
Відповідно до Законів України "Про Державний бюджет Украіни на 

2008 рік та про BHeCeHНJI змін до деяких законодавчих актів Украіни, 11 Про 
)Іісцеве самоврядування в Україні", частини 5 cтaтri 23, стаТІі 78 
Бюджетного кодексу Украіни, розгЛJIНУВШИ пропозиції бюджemиx 
установ, виконком Броварської міської ради 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
BIfДAТКlI 

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

1.1. Виконкому Броварської міської ради: 
1.1.1. по КФК 250404 <dиmi видатКИ» змеиmити ВИДlТІСИ ва суму 151 

тис.грн.; ) 
1.1.2. по КФК 120201 <сПеріодичві видaввJl( газети та журнапн » 

збільшити видатки на суму 151,0 тис.грн. 
111'-: .•• •• ади по КФК 090209 .UIJIA& 

1.2. Управлінню праці БроваРСЬКОI МlСЬКОI р оо строфті' . · ч InноБИЛЬСЬІ(ОI хата 
IIUП.ги rpOManauaм які постраждали внаcn1дОК O,r ~ф'V' 

~ , б· шити видатки по А ~ 
3AlеНІПити видатки на суму 10,5 тис.грн. та з !ль.. еМИМ xaтeгopїJlltl 
170302 11 Компенсаційні виплати на пільговий про1ЗД окр 
1"n ." уму 1 О 5 тис. грн .• 
·I'OltfВДJIН на залізничному транспортІ на с , 

. хої місьхої ради: 
1.3. Відділу у справах сїм"ї та МОЛОДІ Броварсь змеНШИТИ BlfДaТIOl 
1.3.1. по КФК 091214 <dНШЇ устав~ВИ та З8J(JIб:ництва Броварськоі 

ІІа CVLtV 1 в· . xamтaJIЬНoro J"" 
• -.1""'1 00,0 тис.грн.; 1.4 іДДШУ 

I4іСЬ1(оі ради: О 1 О 116 "Орr8JIИ місцевоro 
1.4.1 встановити видаТ1СИ по кФК 

C-OBPJIдyвaHHJI" у сумі 1 00,0 тис. грн .. 



2 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. Зменшити дохідну частину спеціального фонду бюджету міста 
НІ зaranьиу cyмr 4507,5 тис. грн. ,встановивши ЇЇ в розмірі 73609,831 тис. 
ІРИ в тому чИСЛІ: 

, 1.1 по КФК 33010000» НадходженНJI від продажу земельних дimшох 
Jlесільськоroсподарсько~ призначеННJI до розмежуванНJI земель державної 

та коМ)'Нanьної влаСНОСТІ» на суму 4507,5 ТИС. rpH., встановивши в розмірі 
42692,5 тис. грн. 

ВИДАТКИ 

1. Зменшити видаткову частину спеціального фонду бюджету міста ва 
суму 4507,5 тис.грн., в тому числі: 

1.1. Відділу капітального будівництва Броварської міськоі ради: 
1.1.1 по КФК 150101"Кanітальне будівництво" змевmити видатки на 

суму 4507,5 тис. грн.. . /.~~ ~~ " 'о, 
'-
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,і ~ '/, 
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Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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