
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА kИIвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про внесеllllЯ 'JMiH до рішення 
Броварської міської раДIІ від 13.01.2009 року Н!! 1003-53~ 

«Про бюджет міста на 2009 рію) та додатків 1.2,3,5,6. 

Роз~лянувши пропозиції виконавчого комітету Броварської міської радІІ, 
відповІДНО до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу УкраїНІІ, на виконання рішення сесії 
Київської обласної ради від 23.07.2009 року Н!! 486-25-У «Про внесення змін 
ДО рішення Київської обласної ради від 14.01.2009 Н!! 420-22-V «Про 
обласний бюджет Київської області ІІа 2009 рік», рішення виконкому 
Броварської міської ради від 28.05.2009 Н!! «Про виділення коштів з резервного 
фонду» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку. бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: 

I.Внести наступні зміни до рішення міськоі радИ від 13.01.2009 року 
Н!! 1003-53-05 "Про бюджет міста на 2009 рік" (зі змінами, внесеними 
рішеннями міської ради від 26.02.2009 Н: І 058-56-05; від 26.0З.20~9 
Н!! 1069-59-05; від 16.04.2009 Н!! 1099-61-05; ВIД28.05.2009Н!! 1038-63-05; ВІД 
25.06.2009 N!! 1164-64-05) : 
1.1. в пункті 1 цифру «236 775,5» замінити на цифру «233290,596»; 
1.2. в пункті 1.1. цифру «162 642,5» замінити на цифру «162657,596»; 
1.3. в пункті 1.1.1. цифру <<39 949,0» замінити на цифру (<39964,096»; 
1.4. в пункті 1.2 цифру «74 133,0» замінити на цифру «70633,0»; . 
1.5. в пункті 1.2.1. цифру «23 413,1» замінити на цифру «19913,1»,. ' 
1 6 . 2 Ф 236 775 5» замінити на цифру «235 431,096», 
· . в ПУНКТІ • ЦИ ру«, Ф 164 798 096»' 

1 7 в пункті 2 1 цифру « 162 642,5» замінити на Цli ру « ., · . . . о' НТІІ на цифру «70633,0». 
1.8. в пункті 2 2 цифру «74 133, » заМІН оо' оо • 1301 '009 
2 . . ішення БроваРСЬКОI MICbKOI ради ВІД ..- ... 
· Додатки 1,2,3,5,6 до р. '009 рік» зі змінами викласти В НОВІИ 

N! 1003-53-05 «Про бюджет МІСта на -
редакції (додаються). ко" міськоі ради проводити 
З.фінансовому управлінню Б~':йf~Ь;1 ~ 
фінансування видатків, згідно з даи:v:::є. e~l\, • .o~~ 
4 . . 3 аіИ 'Мого" ІВ' • 
· Це РІшення набирає чИННОСТІ ~.~. , "., ОА ~ ..., ~/ .' ' .. ' \ .", 

ВИконуючиіі обов'JI3КИ : ~ \~ .. IJ ~ Ij 
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v" tJ' -Т .f\ ./. 
~.и 

I.В.Сапожко 

м.Бровари 

~ ctJщ (){),. -1.1!1l-67 -()!' 

МТ ,/iptIII'II"."".",...,p.,.,.,. .... 



ПОдАННЯ: ~ начanЬНIiК фіНDНСОВОГО управління __ ..j~'~~----- С .П.КОВРIIJ~ 
І. 

ПОГОД)ІС~НО: 

оо заступник міського голови 8.0. AHДpE:єr 

оо начальник ІОРИДИЧНОГО відділу ____ c_.....:c""-==,....2~-C'"'.J-І.Г.Лавер 

- начальник управління економіки ____ ciJ_~--=-_/ __ _ Н.І.Саченк( 

- начальник заranьноro відділу ~ Т 
..... - Н.І.Гнатк 

оо голова комісіі з !1итань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бlоджету, фінансів та цін ---'''11f{lj~J.l-1_- А.В.Булка 

. : е. 

І , 



БРОВАРСЬКА МІСЬІСА РАДА КИЇВСLIСОї ОБЛАСТІ 
ВИI(ОНАВI.JиА І(ОМІТЕТ 

• ПРОПОЗИЦІї 
ДО рlWСllllП Броварської міської panll від 30.07.2009 pOk'")' 

«Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від J 3.0 J .2009 року 

Н!! 1003-53-05 «Про бlоджет міста на 2009 рію) та додатків J 2 3 5 6» • 
• Відповідно .дО Законів України «Про Державний бlоджет YK~~Ї~I; на 2009 

РІК)), «Про МІсцеве самоврядуваllНЯ в Україні)), частини 5 статті 23, статті 78 
Бlоджетного кодексу У країн .. , розглянувши пропозиції бюджетних установ 
виконкоМ Броварської міської ради ' 

ПРОПОІІУС: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

І. на виконання рішення сесії Київськоі обласної ради від 23.07.2009 POI\'}' 
Нп 486-25-V «Про внесення змін до рішення Київської обласної ради від 
14.01.2009 Н!! 420-22-У «Про обласний бюджет Київської області на 2009 рік» 
збільшити доходну частину бюджету ПО КФК 410358000 «Субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної' 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийом ним батькам '3а надання 
соціальних послуг у дитячих будинка." сімейного типу та прийомних сім'ях» на 

суму 1 5,096 ТИС.грн. 

ВИДАТКИ 

1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету міста на загальну 
суму 2 155,596 тис.грн., в Т.ч. за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 
01.01.09 року - на суму 2 140,5 тис.грн., з них: 

1.1. Управлінню освіти Броварської міської paд~1 по КФК 0702~1 
'сЗ . . ШКОЛИ (В Т Ч школа-дитячий садок, Інтернат при ШКОЛІ), • агалЬНООСВIТНІ . . 
спеціалізовані ШКОЛИ, ліцеї, гімназії, колегіуми») на cy~y 1.940,: тис.грн. 

І ? В" . ного будівництва БроваРСЬКОI МІСЬКО' ради по КФК 
.-. ІДДШУ кашталь "00 О 

010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму - , тис. грн. 
. . соціального захисту населення по КФК 070303 

1.3. УпраВЛІННЮ праЦІ та . . "") 15096 . ( 'мейноГО типу ПРИЙОМНІ СІМ І» на СУМУ , 
"дИТЯЧІ будинки в.т.ч. сІ ' 
ТИС.грн. 

бсягу бlоджетних призначень здійснити 
2. В межах загальнОГО о 

перерозподіл: . .. ади' 
2 1 В Б оварської МІСЬКО' р. . .. иконкому р кФК О 1 0116 «Органи МІсцевого самоврядування» 
2.1.1.зменшити видаткИ по 

На суму 29,7 тис.грн.; КФК 250404 «Інші ВllдаТК11» на суму 29,7 
2.1.2. збільшити видатКИ по 

ТИС,грн.; 



• 2.1.3. на Вltконання рішення BIIKOIIKOr. Б ... 
ВІД 28.05.2009 Н!! «Про виділеllllЯ коштів ІУ роваРСЬКОI МІСЬКОЇ ради 
ВllдаТКlі по КФІ( 250102 ССРСЗСРВIIllП Ф з резеРВIІОГО фонду» зме11ШIІТ11 

2.2. Управління праці та соц· ІМ ОIIД» ІІа СУМУ 28,890 ТІІС·ГРН. 
bIloro захисту на Б pOДlt по КФК 091204 сстериторіалыli ц .•• селеНІІЯ роварської міської 

ІІа дому» збільшити видатки ПО KEK~H~I~: ВІДДІЛС~"Я соціальної ДОПОМОГІІ 
ТІІС.ГРН. та ПО КЕКВ 11'0 ссНарах «ЗароБІтна плата» на суму 25,6 

- уваlШЯ 110 заробіТflУ тИС.ГРН., зменшивши при цьому відпо . . плату» на суму 9,4 
ТIІС.грн. ВIДflО ПОТОЧIIJ видатки на суму 35,0 

2.3. УправліннJO житлового-комунально 
роди збільшити видатки по КФК 100203 г: господар:тв~ Броварської міської 
ТИС.ГРН. ес лаГОУСТРIИ МІста» на суму 28,890 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
ДОХОДИ 

1. на виконання рішення сесії Київської облаСIІОЇ ради від '3 07 '009 
Ха 486 25 V П' -..- року _ - - с( ро внесення ЗМІН до рішення Київської обласноі ради від 
14.01.2009 Н!! 420-22-V «Про обласний бюджет Київськоі області на 2009 рік» 
зменшити доходну час:ину бюджету по КФК 410308000 ссСубвенція з 
держав.~ого БJOджету МІсцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
суБСИДIИ населен~JO на о~лату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
во~опоста:ання І ВОДОВІдведення, квартирної плати, вивезення побутового 
СМІТТЯ та РІДких нечистот» на суму 3500,0 тис.грн. 

ВИДАТКИ 

l.зменшити видаткову частину міста на суму 3500,0 тис.грн., з них: 
1.1. УправліннJO праці та соціального захисту населення Броварської міської 

ради: 

1.1.1. по КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам на яких ПОШИРЮЄТЬСЯ 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги перед БатькіВЩJIНОЮ, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
Мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам наЦИСЬКllХ 
переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали .інвалідами внаслідок 
репресій, або є пенсіонерами на житлово-комунальНІ пос:лугю) на суму 

lБОО,Отис.грн.; 'оо оо 
1.1.2. по КФК 090204 «Пільги ветеранам ВІІІСЬКОВОІ служби та ветеранам 

органів внутрішніх справ та ін. на житлово-комунальні ПОС:ЛУГІШ на суму 200,0 

тис.грн. .' 
1.1.3. по КФК 090207 «Пільги громадяна~, ЯКІ пос:тра~дали внаСЛІДОК 

Чорноб оо фи дружинам (ЧОЛОВІкам) та ОПlкунам ( на час 
опіку ИЛЬ)СЬ~Оl .. катастро ~омадян смерть яких пов'язана з ЧорноБИЛЬСЬКОIО 
К8тастрнстфва ДІтеи помеРЛИкХомунanЬНі ~ОСЛУГIf) на суму 900,0 тис.грн.; 

О 010, на житлово-1.1 4 n КФК 090405 «Додаткові виплати населеннЮ на покриття Вllтрат на 
" о 800 О ТИС грн 

оплату житлово-комунальниХ послуn> на суму , .' 



3 
2.8 межах загального обсяry бlоджетlШХ ПРIІЗllачень здіііСllllТl1 

перерозподіn: 
2.1.8іддіn! кап~тanьного будіВlІицтва Броварської міської радІ І по КФК 

150101 ссКаПlтanЬНI вкладення)): 
2.1.1.Здійснити перерозподіn БJоджеТНIІХ ПРИЗllачень по ІІаСТУПНІІМ 

об'єктам: 
- зменшити видатки по «Прое1rl)'ваllШО, коригува .... JО робочого проекту тв 

будівництву адміністративного будинку 1 благоустроєм прилеглої території та 
культурно-виставкового комплексу з ГЛJlдацькоlO ЗВЛОІО на 448 місць по вуn. 
Гагаріна, 18 в м. Броварю) на суму 200,0 ТІІС.ГРН.; 

- зменшити видатки по ссПроектуванНlО та будіВНIІЦТВУ газопроведення 
церкви св. Апостола Іоанна Богослова Української Православної Церкви по 
вул. Черняхівського в м.Броварю) на суму 0,057 тис.грн. 

_ встановити видатки по проектуванНlО та будівництву зовнішніх мереж І О 
кВ дnя електропостачання ІУ- го житлового раЙОIlУ в М. Бровари Киівської обл. 
(пе «Дnl0MiHeBa)), «Металургійна» д~ PI]~Gf!!.J - 5» в сумі 200,057 ТІІС·ГРН. 
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