
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИТВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про внесення змін до рішення --, 
Броварської міської ради від 13.05.2010 року N!! 1519-83-05 

«Про бюджет міста на 2010 рію) та додатків 2,3,7» 

з1 

РозгJUJИYВШИ пропозиції виконавчого комітету Броварської міської ради, 
відповідно до п. 23 ст. 26 Закону Украіни <<Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 78, 92 Бюджетного кодексу Украіни, враховуючи рекомендаціі 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, міська рада 

вирішила: . 

l.внести наступні зміни до рішеВНJI міськоі ради від 13.05.2010 року 
N!!1519-83-05«Про бюджет міста на 2010 рію) (зі змінами, внесеними 
рішеВНJIМИ міської ради від 20.05.2010 N!!1546-84-05 від 02.07.2010 
N!! 1584-85-05): 

1.1. в пyнrri 2. цифру «235 742,591» замінити на цифру <<239724,591»; 
1.2. в пyнrri 2.1. цифру «181 843,7» замінити на цифру «185627,4»; 
1.3. в пyнrri 2.2. цифру «53 898,891» замінити на цифру «54097,191»; 
1.4. в пyнrri 8 цифру «44 318,906» замінити на ~фр~ «45 ~00,?06» 
2 Д 237 l·шеННJI Броварської МlСЬКОI ради ВІД 13.05.2010 . одатки " до р . . . u 

н! 1519-83-05 <<Про бюджет міста на 2010 рік» ЗІ змшами викласти в НОВІИ 
редакції (додаються). .. . .. ади прово1'fU"l'V 3 ф. ... ....... ;uUV\ БроваРСЬКОI МlСЬКОI р ~ ••••• . . lНансовому УПРADI~- • 
ф1Иансуванни видатків, згідво з д~ РІШй~ВВJlМm:a=DD. ftЙF.Ul'n 

4. Це рішеВНJI набирає ЧИИВОСТl з дати ~ , 
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Ввхонуючий обов'JlЗКИ 
Міського голови - секретар ради 
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І.В.Сапожко 



ПОДАШІЯ: ~~ 
виконуюча обов'язки начальника 
фінансового управліВВJI _____ ~.:::::а. ______ Н.О.Паламарчук 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови --~---jrr------в.о Андрєєв 

- , L') 

- начальник юридичного відділу 
\ 
" cd І.Г.Лавер 

- виконуюча обов'JlЗКИ ~ачальвика 

загального відділу - Л ~ f 1 J 111 
головний спеціаліст ---=-!....·-~~---I---4I"--- Л.М.Шило 

- виконуюча обов'JlЗКИ начальника ./ 
управління економіки -
заступник начальника ---.:-о' ~=~2'---- В.Ф.Качанова 

- голова комісії з питань соціально _ 
економіЧНО~О та ~льтурноro розвитку, 
бюджету, фlНансш та цін 

----:;fhНlr/,I---- А.В.БУJIКа 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА JY '" VO'rжm .. 
~ АО СЬКОІ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ 

• ПРОПОЗИЦІї 
до РJшеннв БроваРСlakоі міської ради від 05.08.2010 року 

«~Po .BHeC~HНJI змін до рішенНJI 
Броварсько! МІСЬКОІ ради від 13.05.2010 року 

• N! .15 19-83'305 ~po бюджет міста на 201 О рію) та додатків 2 3 7» 
• ВIДПОВ1ДИО . дО &КОНІВ Украіни «Про Державний бюджет Украі;и ~a 201 О 

РUO), (<Про М1сцеве самОВРядуванНJI в Украіні» частини 5""'" . 23 . 78 
Б У .. ''''~Aт , стат 
юджетноro кодексу оо КРatНИ, розгnянувши пропозиціі бюджетних установ 
виконком БроваРСЬКОJ МІСЬКОЇ ради , 

пропонує: 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
ВИДАТК1І 

1. 3б~mити вида~ову частину загального фонду бюджету міста за 
рахунок ВІЛЬНИХ ЗaJIИIПКJВ бюджетних коштів станом на 01.01.201 О року - на 
суму 3783,7 ТИС.Іри., з них: 

1.1. Управпінню освіти Броварської міської ради на суму 3000,0 тис. грн., В 
Т.Ч.: 

1.1.1. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освітю) на суму 1876,4 тис.грн.; 
1.1.2. по !(Ф!( 010201 <<Загальноосвітні шкоnи (в т.ч. IПlCола-дитJlЧИЙ С8Дох, 

івтериат при 1JП(0лі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)>> на суму 
1123,6 тис.гри. 

1.2. Управпінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 100203 «Благоустрій міСТ8» на суму 783,7 тис.гри. 

2. В межах загального обсJJГY бюджеrвих призначень здійснити 
перерозподіл: 

2.1. Управліюпо праці та соціального захисту HaCeneВВJI Броварської 
міСЬКОї ради: .. 

2.1.1. по КФК 090209 <dнmi пільги ГPOM8ДJUI8.М, JJК1 постр~anи внаСЛІДОК 
ЧОрнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та omкyнaм ,( на час 
ОЩttvu ) .... enm.nr гpoM8ДJJВ, смерть яких пов пана з 

·"JQcтвa Д1теи пом r--- б етні изначеНВJJ на суму 
Чорнобильською катастрофою» змеJDПИТИ Ю~ пр 
34,0 ТИс ІрИ • • оо оо . ., ійні ВИJШати на пшьговии ПРОJЗД 

2.1.2. ПО КФК 170102 (d{омпенсац . гpoМ8ДlllD) збільшити 
автоМобільним транспортом окремим кaтeгopUIМ 
бюдЖетні призвачеНВJI на суму 34,0 тис.гри. 

слвДLШАНJlIl фонд 
BIlДATКJI . 

·альвоro фондУ бюджету МІста за 
1. Збільшити видапсову ча~ спе: на 01.01.2010 року - на суму198,3 

~OK зammпciв бюджeтDИX коПlТ1В стан 
ТИС.грн., З вих: 
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1.1. Упрaвnimпo житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФ~ 170703 <<Видатки на проведеlПUl робіт пов'язаних із будівництвом, 
реконСТРУКЦІЄЮ, ремонтом та угриманНJIм автомобільних доріг» на суму 98,3 
тис.rpи. 

1.2 Фінансовому упрaвnіmпo встановити видатки по КФК250344»СубвенцїJI 
з місцевоro бюджету державному бюджету на виконанНJI проrpам COцiaJIЬHo
економічнОГО та культурного розвитку репонів)) на виконаннв місцевої 
Проrpами діяльності та фінансової підтримки Державного професійно
технічного навчального зaxnаду «Броварський професійний ліцею) в сумі 100.0 
тис. ІРн .• 

2.в межах загального обсягу бюджетних призначень здійснити 

перерозподіл: . 
2.1 ВИКОВІСому Броварської міської ради по КФК 180409 «Внески органІВ 

"nсцевоro самоврядуваннА у статутні фонди суб))єктїв підприємницької 
дЬшьності»: 

2.1.1 зменшити видатки на поповнеlПlJl cтa1YfНoгo фонду IQ1 
с<БроварвземnеуС'ІрііЬ) на суму 1 О 1 ,280 тис. rpH •. 

2.1.2 встановити видатки на поповнеННJI cтa1YfНoгo фонду ЮІ « Бровари 
iввecroYA» в сумі 1 О 1,280 тис. грн .. 

І.В.Сanожко 
Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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ЛeDeЛЇК Ae~~_21I реriонlI1DoIIИX npоІРВМ по міС'ІУ Бровари иа 201 О ріх 

/ І І .-rana.'1OI'D JXDlRllpIUIIU'" 
/КФК квк aшm. ЗanIn.ШIIІ Фом Спculam.ниR ФОІш 
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.091102 
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Інші .nдa11DI 

Праl1J8МlL .iд:urаIJена Дep88IIННX '1'8 

npoфecUiинx СВІТ. JO.шellниx дат. 
3IIDXO'IeJIU 3& 38CIJyI'И перед I'раМIдOJO 

lu_1OnnllllDH 

Фіи8Нсова пiдtpнмa rpoмlAcыcнxпра~аa 38&езпncИНR liраварсlavoі 
,apnиbaцil iиIuiдiв і .c:rcp8НЇВ ОРI'8llI3111ПЇ .етер8Н" .UIии і npвці '1'8 

~IbrиxСІШ 
Пporpaмa дUuu.иocri '1'8 ФbuulСОlOі 
пiдtpимa Iiра.ВРClavoі pcдuцii 
мic:l.храІанноl'O ~lдїOмaвneннa 

,Tcae6a'IeIIRII і рааіамoвnеІІИІІ 
Праrp .... дWn.ноm. фінauсоаоі пUnpимки 
'1'8 інформувlllllUl I'paMIдClaVOm щодо 
дUuu.иoc:ri OPl'8lli. місцеаоl'O 
CIIМOII~ '1ерС3 Комунат.не 
пlдnpнaшrвo Iiра88pClaІШі мlca.1IDI РІДИ 
"Тсае&:'!1'аіа"Нвше Micra" 

.020 

,Періодичні 8наанна (nacrн '1'8 

lаурнIШU) 

ПJXИ1НlМ&дUuu.ноm 'І'І! фіll8Нсоаоі 
,nIдrpнмxи РСДІІІСЦіі ruem "&РО8I1рС1оІСа 
I!~a" 

IПpDrpDIII і :I8XDДII центрів \МіCJoІСа IШМlUlеІССІlа nPOrpDlа 3lUJo6il'llllWl 
COWIUllolltlX c:nyd ДІІ8 сІм'і. дlтеІ ди'rII'IiR 6c:Iдcmwuшcti. пlдтpиМIDI clмеА :І 
,'І'І! моаоді дin.мн "НaJ&mй'l діт8м" н. 2010-2017 рохн 
Прсщ.мн і 38XDДН центрі8 
СОWIWoIПІХ c:nyd дпа сїм'і. дhd 
'l'l!ммодІ 

Ynpualm .. оса_ ' . 
Ц1т.оаI фаиди. yrвoperli DpI"8IIDМН 
Mu..ora c:u&08pIЦy88НI18 t 
місцеанми DpI"8II_И 8111Ш11ІІ8'10і 
МIUIН 

Ilшd 8Нд11'11С11 

Bc.aro аа ~.MI 
Мlса.хаnporpwа "3 ~ про 
ICDIКIIOro" 

Міса.ха nporpaма пtд'rpнмхн ммоді на 2001 
2010роІСИ 

ПРОIplМI ·06дDpo1lllllk:n." 

_суаl. нallмеl ~ 
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м'сщевоro CllМaaJWO'88Н- f 
місцевlllll' орraнaшr 8ШlDн,,'ІОЇ 'МlcIoIIII ПРОf1JllМа "3anшIoна ссрсдн8 осаі111" 
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ІншІаиaauи на OXDJ!O!Y 3АОроа' • 
Інші аиaauи на coцhuu.нuII 
3ІІХІІСТ нa&:CIICНIUI 

Пim.ns. що 1IUIIO'DOCII вacenCRНlO 
(~.a~.BBBi~ 
аШcwcaі ~и. орnuda 
авytpiшніх cnpaa ,. f1IOМu.н. ві 'Мlcwca ПРОf1JllМа "31YJ1бoroaa про ICOIКНOro" 
Пac:tpШUIIIИ аив.niдoк 
IЧорн0611111А1IDі IС818С1рОфи) на 
DIUI&1Y .иrn~амунат.иих 
lПОСlмІ1ШIIOOJIНОro I'IDY 

ДЇnlo08i фондн. ynapcиi ОplUlМИ 
мicQaaro CllМOSРІАУВ ...... і 
МЇCЦCIIIDIИ орl'DlllМИ аИ1lDНU'Іоі 

8ll1U1И 

КaмnІШcaцilbd ВШШIIrИ на 
nbn.raBIIR npaі3а IІ81'Омo61moним 
'PUlcnOpt'OM OICpCМllМ aтerapiвм 
II1XJМIUIIIII 

11ІІІІ1 Вluumcn 

Інші BIUIII11CII 
ОООI'D ПО ПІІО"'_. 

,МlClolC8 праf1lllМ& "3 typ601'D1O про 

1Ш8DIOI'D"( 8UuшccщysllUllO 8mpи -
6с::ІаDn'D8ие ПСРС8аеииа ба 06МС8С .... 
ПUn.1'D8а aтeraplI Иa&:ellCRII8 М. БраВapll 

ПIШDCНpCWCIIМ IІ81'ОмCJбtn.шам тpaIICnOpraM 

:llll'8llWlOI'O 1CODIIC1YII8III~ 

М1С1о& праrpaма "3 ~01'D10 про acoamoro" 
( пUnpIlМIОІ пlanpalсмcnа "цситр сацiaun.ио 
,'Ір)'довоі. npaфес:IRноі,. МC,IIIIICOoCCJціlUlЬІІОі 

pca6inl18llii 1н8IUI1.aia. дiтcIt-іиаanl.aiв 111 
MQllQДIIX iH8anl.ala" Браварс:ькаro Mlcwcaro 
таввриc:na illD8lliдiB :І УР8СIПI8М опорно
Ipyxaвoro anapany "Пpar1lСIIII8") 
Мlсьа праrpaма "3 typ601'D1O пра IСО8СІIОМ" 
( пlд1pllМlCll &равареькаТ мlсьасрaRОllllоі 
opnUlbaw1-таВllpllcnа ЧерВОllоra Хреста 
У_ШІ) 

2'О.28 -, 1 ~ 

2'ОД ~ 

178.19. 17 •• 19. 

: =1348;1 .6107.327 . . 1456Р!і 

30 30 

359.5 359.5 

374 374 

6107.327 6107.327 

455.z 455.2 

40 40 

90 90 
1348.7 6107.317 7456.017 
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~O911071 1ca..'lIIIJdIlllJlOl1l8Мl' І :IIIXQIIII 

І 

Мlсиа lrDМlUlaa:нa IIpOf1IIIМ8 :sano&lnu .... 
. 

JlCJ8UНlIX oDl1lllla у. C:fМ'F ,IIImrtfD 6c:uaormuulom, n1.!np1IМ1CI1 cfмcВ 3 3.9 3,9 

СсщіIlllWl' nporp8МlI • 3IIXQДII дfn.шr -ИllJ1l:1Pf. ДiТDr- на 2010-2017 роlCll 
Jlер8ІІІІНІІХ opnsнi8 У CnP88IIX 

.091103 МOnодї 56,9 56S 

Ba.on ао apOl1l8М1 60.1 60.1 

3aXOJar по реапЬаш1 реаіОНlllftIDIX 
Мla.a nporpaмa вlдnD'lИlDC)' 18 
D3IDpDIIICНIUI дtreA на перІод 2008-2012 

nporpaм BIдnD'lННX)' 18 
рахів 200 200 .091108 ,D3дDPDIIICНRI дітеА 

CoцiвllloHi nporpaми і 3ІХОДП МїCloD nPOІрама підтрнма МOnОДЇ на 2008-
дсра8НІІХ oprвнiв У справах 2010 polCН 

17,7 .091103 мonoдi 17,7 

Інші 811UDCН на соці.,..ИНn 
Мla. .. npoIpама 3 rurтu .. po6crm 3 
06дар0ванОIO МOnoддlO 118 2006-2012 рр. 

.091103 38XJ1Cf НIa:JICНRI 1,5 1.5 
.- -". •. • 062" ea,.tia J спрааа аІТеІ·· - . . .. ..... . . , . ...... .' _. 111 .: . . - о 111 . 

Міа.а IIOМlUlcrccнa nporpaмa 38ІІо6іl'llИlUl 

ІншІ nporpaмн coцilUDoHDrD днrnїII бc:uaoгJUUUlОc:rl, пi.1npиМІСИ cfмcВ 3 
.090802 3ІІХІІ&:ІУ HCIIOBIIDIIirнix дin.ми - і. дi1'llМ- на 2010-2017 POКlI 117 117 

.. .'. Yap~ ........ o~.- :', . , .. . ~\ .... : .. .... , о . -. ." .... -.' .. о' . . ~ . .. .. .. . . ' . о 

~.o80 _""_801'0 riiёriОаіаnuі; . : : .. 
.1033'.1 .. - '0 U3U81 1727D.411' ,'. '; ... .. - .. .... - .. . ' - . . -_ .. -. -.... .. . _. . 

100203 UtMic:ra 10339,8 10339,8 
150101 ICIInIta&.I 8ICIIUCIIIIII 1200 1200 

BI1UDCН на проведсина робіт 
ПОВ'1І3ІІНІІХ Ь будlвинцtвом, 

Micwca проrpама YlPИМIIRIUI тв ро3ВIІТІС)' JICICOНI1IYICЦIao, pcмDН1'OМ 18 
170703 IY'l'PИМIIНIWI uтaмoбlm.ннх JШDіг o6ocrIB 8HTJlDBD-lІОuyrIIlllЬUОro 

25016.3 25016J 
Цbu.oBI фcmди, ynapcrll apnuI8МH 

racnoдapcna 

Mlcцcвaro самОВplЦYlllНlUI і 
мІсцевими ОРI'llIlМИ 1lllІОІlаа .. оі 

240900 IIUII 3058,775 3058,775 
Ba.ol'D по аРОІ1І8мІ 10339.1 &8os.075 171 .... .175 

0хорсп18 'ІІІ paqlОНlІ&ІlС Проrpaaш axopallll нааlOllllШllloOro 
240601 lиrcapИImIIUlll1PllPlWl1ІХ ІІССУІІСіl I1PllPlWIOro CCDCIIDВІІWII 125,606 125,606 

110 - ВIіііІіі кf.''IJIIH - - ----•. z- - . - . .- ї:-::· .. .. _ ... 251'-;: - ..... 'r--· оо .-. -. 10 :-: . . .# ',' - . .r ,_ 251- . : 

ФInDРМОIIIi.му3II'1IIIICD11Сmlllll 
IIRсамбlll тв ІншІ МllC'I'CIUoхІ Проrpaма ПРОВедеlll1l rcyJl.WIIa-масаВIIХ 

110103 3lllCll1UII1 тв 3IIXD,III1 3IIXQAIB мо &PODDPII 251 '~I 
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