
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження звіту про виконання бюджету 

міста Бровари за 2011 рік 

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально

економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська 

міська рада 

вирішила: 

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2011 рік: 

l.по доходах у загальній сумі 252 324,7 тис. грн., У тому числі: 
1.I.по загальному фонду 221 742,4 тис. грн., з них: 

субвенції, отримані з державного та районного бюджетів 72203,7 тис. 
грн.; 

- дотації, отримані з державного бюджету - 9 591,1 тис.грн. 

1.2.по спеціальному фонду 30 582,3 тис. грн., з них: 
- власні надходження бюджетних установ - 11 662,8 тис. грн.; 

2.по видатках у загальній сумі 236 833,6 тис.грн., у тому числі: 
2.1.по загальному фонду 204135,6 тис. грн.; 
2.2.по спеціальному фонду 32 698,0 тис. грн. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Андрєєва в.о. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від ___ _ 
и2 ____ _ 



Пояснювальна записка 
про хід виконання бюджету міста Бровари 

за 2011 рік 
ДОХОДИ 

До загального фонду бюджету міста Бровари за 2011 рік надійшло 139947,7 
тис. грн. доходів при плані 131985,8 тис. грн., виконання планових показників 
склало 106,0%. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до 
загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 20715,2 тис. грн., або на 17,4 
%. Збільшення в поточному році надходжень до загального фонду місцевого 
бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року викликано в 
основному збільшенням надходжень по податку на доходи фізичних осіб. 

До спеціального фонду за поточний рік (без врахування трансфертів) 
надійшло 30178,0 тис. грн. доходів, в тому числі власних надходжень бюджетних 
установ - 11662,8 тис. грн. 

Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування 
трансфертів) - 170125,7 тис. грн., що на 28039,1 тис. грн. більше, ніж за 
відповідний період минулого року. 

Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 82199,0 тис. грн.(в Т.ч. дотація з державного бюджету 7472,1 тис. грн.). 
Виконання І кошику загального фонду за 2011 рік склало 104,8 %, при плані 99203,5 тис.грн. надійшло 104003,2 тис.грн. 
Найбільш ваговим податком І кошику є податок на доходи фізичних осіб. З 

початку року по даному податку (без·· врахування фіксованого податку на доходи 
фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю) надійшло 103165,7тис. 
грн. при плані 98308,5 тис. грн., виконання планових показників склало 104,9%. У 
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на 
доходи фізичних осіб в цілому зросли на 22295,0 тис. грн., або на 27,6 %. 
Значний ріст надходжень за 2011 рік по даному податку пояснюється 
збільшенням мінімальної заробітної плати та зменшенням застосування 
податкової соціальної пільги. 

Виконання П кошику загального фонду за 2011 рік складає 109,6 %. При плані 
32782,3 тис.грн. надійшло 35944,5 тис.ГРН. 

Одним з основних показників иит П кошику є плата за землю. За 2011 рік по 
платі за землю надійшло 33569,7 тис.грн., що складає 109,4 % від планових 
надходжень (30674,2 тис.грн.). Збільшення надходжень даного податку виникло в 
результаті значних надходжень орендної плати за земельні ділянки в 2011 році, що пов'язано з продовженням переоформлення платниками договорів оренди на 
земельну ділянку по новій грошовій оцінці (рішення Броварської міської ради від 
14.01.2008 И2619-32-05 Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
від 29.11.07 И2538-29-05 "Про затвердження розмірів орендної плати за земельні 
ділянки в м. Бровари"). 
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Спеціальний фОНД 

До спеціального фонду міста з початку року надійшло всього з врахуванням 
трансфертів 30 582,3 тис. грн., в тому числі: 

План факт % виконання Відхилення 

тис.грн. 

Податок з власників 

транспортних засобів 930,6 1013,7 108,9 83,1 
та збір за першу . 
реєстрацію транспортних 

засобів 

Цільові фонди: 3543,2 3349,6 94,5 -193,6 

Бюджет розвитку: 17090,1 13390,0 78,3 -370Ь,1 
в тому числі: 

Єдиний податок 7499,3 7695,4 102,6 196,1 

Кошти від відчуження 100,0 231,4 231,4 131,4 
майна, що перебуває в 

комунальній власності 

Кошти від продажу 9490,8 5463,2 57,6 -4027,6 
земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення 
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ВИДАТКИ 

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за 2011 рік виконана 
на 98,0 %. 
Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за звітний 

період характеризується такими даними: 

- --- -----_._------ - --г--. ----- - r---

КФК Затверджено на Касові видатки % Виконання 
2011 рік з 

урахуванням 

внесених змін 

.010116 Органи місцевого 14091,4 13 965,0 99,1 
самоврядування 

70000 Освіта 93854,3 90939,2 96,9 

.080000 Охорона здоров'я 21,0 18,0 85,7 

.090000 Соціальний захист та 71 301,5 70940,9 99,5 
соцзабезпечення 

100000 )Китлово-комунальне 13 439,4 12869,5 95,8 
господарство 

110000 Культура 7115,2 7042,3 99,0 

120000 Засоби масової інформації 1549,0 1 531,2 98,9 

130000 Фізкультура і спорт 4195,2 4 193,6 100,0 

170000 Транспорт, дорожнє 1 741,9 1 693,7 97,2 
господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика 

1250000 Видатки, не віднесені до 975,2 942,2 96,6 
основних груп 

Разом видатків загального 208284,1 204135,6 98,0 

-----
j>l>Нду 

Органи місцевого самоврядування 

Касові видатки за звітний період по розділу «Органи місцевого 

самоврядування» склали 13 965,0 тис.грн. Виконання видаткової частинИ - по 
цьому розділу склало 99,1 %. 

Освіта 

Касові витрати за звітний період по розділу «Освітю> склали 90 939,2 тис.грн. 
3а рахунок цих коштів угримувались 8 загальноосвітніх шкіл, навчально
виховний комплекс, гімназія ім.С.І.ОліЙника, навчально-виховне об'єднання, 16 
дитячих садків, методичний кабінет, централізована бухгалтерія, господарська 

група, 4 позашкільні заклади. 
Охорона здоров'я 

Відповідно до Програми «3 турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари 
на 2011 рік були передбачені видатки в сумі 21,0 тис.грн. на безкоштовне та 
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пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове 
виконання становить 18,0 ТИС.грн. (85,7 %). 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний 

захист та соціальне забезпечення за звітиий період склало 70 940,9 тис.грн., або 
99,5%. 
3а рахунок цих коштів угримувались міський центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) «Любистою>, 
міський територіальний центр соціального обслуговування, центр соціальної 
реабілітації дітей - інвалідів та центр опіки днтини, проводились заходи. 
В рамках програми «3 турботою про кожного» були здійснені видатки на 

загальну суму 1 130,1 ТИС.грн., в тому числі надання пільг з оплати житлово
комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством в сумі 540,7 
ТИС.грн. 

по КФК 090412 <<Інші вндатки на соціальннй захнст населення» були 
здійснені видатки на загальну суму 382,6 ТИС.грн., з них: 

- на поховання непрацюючих громадян - 46,0 ТИС.грн.; 
- надання громадянам міста матеріальної допомоги - 76,9 ТИС.грн.; 
- на здійснення виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги-19,2 ТИС.грн.; 
- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста -

116,4 тис.грн.; 
- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-

річного віку та почесним громадянам - 14,9 тис.грн.; 
- одноразова допомога до міжнародного дня інвалідів - 109,2 ТИС.грн. 
3а рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських 

організацій» виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ в сумі 40,5 
ТИС.грн. 

Також до складу видатків включені кошти субвенцій з державного бюджету по 
наданню передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 
та рідких нечистот, надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім'ям, дітям - інвалідам та інвалідам з дитинства. 

][итлово-комунальнегосцодарство 
Касові видатки по цьому розділу склали 12869,5 ТИС.грн., видатки були 

направлені на благоустрій міста та дотацію на відшкодування витрат різниці між 
розміром затвердженого тарифу на утримання житлових будинків та при 
будинкової території та розміром економічно обrpунтованих витрат на їх надання 
кп «Служба замовника». 
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Кульryра 

Виконання видаткової частини бюджетУ міста по установах культури за 

звітний період характеризується наступними даними: 

- --- -.--- ------ - --r-o ---~ - - --. 

N2КФК Затверджено на 2011 рік касові видатки % 
з урахуванням внесених виконання 

змін 

110103 11истецькізаходи 274,0 274,0 100,0 
110201 Бібліотеки 83~,0 821,9 98,1 
110202 11узеї та виставки 252,0 248,5 98,6 
110204 Палаци і будинки КУЛЬтУРи 1419,2 1404,6 99,0 
110205 Школи естетичного виховання 4083,3 4047,0 99,1 

дітей 

110502 Централізована бухгалтерія 248,7 246,3 99,1 
Всього 7115,2 7042,3 99,0 

По галузі «Культура та мистецтво» в місті діє сім закладів культури: дитяча 

музична школа, дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, 

міський культурний центр, міська бібліотека, міська бібліотека для дітей. 

В звітному періоді в двох школах працювали такі класи: фортепіано, народиі 

інструмеити, струнно-смичковий, гітара, баян-акордеон, бандура, духові 

інструменти, хореографічний. 

В закладах культури створені необхідні умови по відродженню і розвитку 

всіх жанрів само діяльної художньої творчості. Впродовж звітного періоду 

працювали такі колективи: зразковий теаТР-СтУдія «Едельвейс», фольклорний 

ансамбль «Доля», колектив сучасного танцю, СтУдія бального танцю, 

хореографічний колектив «Черевички» та колектив народного танцю «Барвіною>, 

ансамбль сучасного танцю «Альтаїр», хореографічний колектив «Веселики», 

сучасний оркестр, ансамбль домристів «Акорд», хор молодших класів, 
літературне об'єднання «Криниця». 

Засоби масової інформації 

Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

суму 1 531,2 тис.грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програм 

діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного 

радіомовлення, діяльності та фінансової підтримки редакції газети «Броварська 

панорама», діяльності, фінансової підтримки та інформувания громадськості 

щодо діяльності органів місцевого самоврядування через Комунальне 

підприємство Броварської міської ради «ТелеСтУдія «Наше місто». 

Фізична кульryра і спорт 

На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

суму 4 193,6 тис.грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві 

ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс «Світлотехніка», плавальний 

басейн «Купава», проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини 
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бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується такими 

даними' 

N2КФК 

130102 

130107 

130110 

130113 

Затверджено на 2011 рік з 
урахуванням внесених змін 

Проведення навчально- 266,7 
тренувальних зборів і змагань 

Утримання та навчально- 2221,2 
тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

Фінансова підтримка спортивних 1545,7 
споруд 

Централізована б)'J(галп~рія 161,6 
Всього 4195,2 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика 

Касові % 
видатки виконання 

266,5 100,0 

2220,7 100,0 І 

1545,2 100,0 

161,2 100,0 
4193,6 100 О 

Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

суму 1 693,7 ТИС.грн. 3а рахунок цих коштів надавались компенсаційні виплати 

на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим 

категоріям громадян, виконувались заходи програми «3 турботою про кожного» в 
частині відшкодування втрат за безкоштовне перевезення без обмежень 

пільгових категорій населення м.Бровари пасажирським автомобільним 

транспортом загального користування. 

Резервний фонд 

В бюджеті міста Бровари на 2011 рік по КФК 250102 «Резервний фонд» були 
передбачені видатки в сумі 50,0 ТИС.грн. 
Рішенням Броварської міської ради від 18.08.2011 И!! 311-11-06 "Про внесення 

змін до рішення Броварської міської ради від 30.12.2010 року И!! 114-05-06 "Про 
бюджет міста на 2011 рік" та додатків 1,2,3,6,7,8", на виконання рішення виконкому 
Броварської міської ради від 09.08.2011 И!! 412 «Про виділення коПrrів з 

резервного фонду» були виділені кошти в сумі 22,469 ТИС.грн. управлінню 

житлового-комунального господарства Броварської міської ради по КФК 100203 
«Благоустрій міста» (на оплату робіт по відкачці та вивозу дощових вод з 

підтоплених територій міста). 

Крім того впродовж звітного періоду, в результаті перерозподілу видаткової 

частини бюджету, розмір резервного фонду було змінено, а саме: 

- зменшено на суму 20,0 ТИС.грн., згідно рішення Броварської міської ради від 
18.08.2011 И!! 311-11-06 "Про внесення змін до рішення Броварської міської 
ради від 30.12.2010 року И!! 114-05-06 "Про бюджет міста на 2011 рік" та 

додатків 1,2,3,6,7,8»; 
- збільшено на суму 103,9 тис.грн., згідно рішення БМР від 20.1 0.20 11 И!! 

401-14-06 «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
30.12.2010 року И!! 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рік» та додатків 
1,2,3,6,7,8»; , 
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- зменшено на суму 111,431 тис.грн., згідно рішення БМР від 20.12.2011 .N2 

436-16-06 "Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
30.12.2010 року .N2 114-05-06 «Про бюджет міста на 2011 рію> та додатків 
1,2,3,6,7,8». 

Інші видатки 

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітного періоду пройшли видатки 
по загальному фонду на загальну суму 842,2 тис. грн., в тому числі: 

КФК 

150101 

по програмі відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари -
146,1 ТИС.грн.; 
сплата членських внесків до асоціацій міст України - 70,7 тис.грн.; 
підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства 
Червоного Хреста України в сумі - 327,0 ТИС.грн.; 
підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням 

опорно-рухового апарату «Прагнення» - 80,0 тис.грн.; 
на виконання заходів по програмі «Обдарованість» на 2005-2012 рр 
-146,8 тис.грн.; 

здійснення технічного огляду, експертного обстеження ліфтів -
41,9 тис.грн.; 
оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з порядком 

надання кредитного рейтингу 29,7 ТИС.грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Бюджет розвитку міста 

Затвердже 

ноз 

урахуванн 

ям 

внесеннх 

змін на 

"' ................... 

О/о 

касові викон 

Назва головного розпорядника коштів об'єкт 2011 р. видатки ання 

Відділ капітального будівннцтва Броварської міської 
5951,9 495,0 8,3 

радн 

Проеюування та реконструкція плавального басейну 
534,7 О О 

"Купава" по вул. Шевченка, 10 в м. Бровари 

Проеюування та реконструкція плавального басейну "Лідер" 
80,5 О О 

в м. Бровари 

Проеюування, коригування робочого проекту та 

реконструкція вулиці районного значення (вул. 495,0 495,0: 100,0 
Олімпійська) в м. Бровари Київської області 
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ПроеК1ування, коригування робочого проеюу та 

реконструкція магістральної вулиці загальноміського 
4680,0 О О 

значення (вул. Київська) в м. Бровари (І етап: від об'їзної 

дороги до району Розвилка) в.т.ч.: 

- проектні роботи (коригування робочого проек'І)' 
"Реконструкція магістральної вулиці загальноміського 

247,7 О О 
значеня (вулКиївська) в м.Бровари (І етап: від об'їзної 

дороги до району Розвилка)" 

ПроеК'І)'Вання та реконструкція дитячої школи мистецтв по 

вул. Незалежності, І 2-б з благоустроєм прилеглої території 48,0 О О 
та шатровим дахом в м. Бровари 

Проеюування та реконструкція господарчо-питного 
113,7 О О 

водопроводу по вул. Київська в м. Бровари 

Управління житлово-комхнального господарс_тва 9570,962 9125,0 95,3 

150101 Капітальні вкладення 2159,539 2159,5 100,0 

Будівництво мереж водопроводу по вул. Старотроїцька, 361,442 361,441 100,0 
р.люксембург, Чернишевського, Папаніна в м. Бровари 

Проеюування, коригування робочого проек'І)' та будівництво 
адміністративного будинку з благоустроєм прилеглої 

території та культурно-виставкового комплексу з 

глядацькою залою на 448 місць по вул. Гагаріна, 18 в м. 
Бj)Oвари І3І,302 131,302 100,0 
ПроеК'І)'Вання, коригування робочого проеюу та будівництво 

кладовища по вул. Кутузова в м. Бровари 344,135 344,135 100 
Проеюування та реконструкція приміщень військома'І)' під 
офісні приміщення по вул. Грущевського В м.Бровари 11,104 11,104 100 
Проеюування, коригування робочого проек'І)' та 

реконструкція вулиці райониого значення (вул. 

Олімпійська) в м. Бровари Київської області 1311,556 1311,556 100 

100102 Капітальний ремонт житлового фонду 1024,423 695,5 67,9 
Капітальний ремонт, модернізація ліфтів, в тому числі 

304,065 0,0 0,0 
проектні роботи 

Капітальний ремонт м'яких покрівель житлових будинків 720,358 695,5 96,5 
Програма підтримки житлово-будівельних кооператнвів та 

І об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 20 І 1- 117,0 
100106 2012 роки 

180409 Поповнення статутннх Фондів 6270,0 6270,0 100 

Поповнення ста'І)'ТНОГО фонду "Служба замовника" 2970,0 2970,0 100 

Поповнення статутного фонду кп 

"Броваритепловодоенергія" 3300,0 3300,0 100 

Виконком Броварської міської ради 209,5 209,5 100 
Поповнення ста'І)'ТНОГО фонду комунального підприємства 

100 100 100 
Броварської міської ради "ТелеС'І)'дія"Наше місто" 

180409 
Поповнення ста'І)'ТНого фонду комунального підприємства 

60,0 60,0 100 
Броварської міської ради «Бровариінвестбуд» 

Поповнення ста'І)'ТНОГО фонду комунального підприємства 
49,5 49,5 100 

Броварської міської ради «Оздоровчо-реабілітаційний 
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центр» 

Броварська міська рада 16,0 
160101 Землеустрій 16,0 

Управління освіти Броварської міської ради 833,738 833,738 100,0 

.070101 Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Червоні вітрила" 100,00 100,0 100,0 

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Малятко" 79,93 79,93 100,0 

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Калинка" 149,989 149,989 100,0 

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ "Ластівка" 149,504 149,504 100,0 

Капітальний ремонт ДНЗ "Теремки" 94,383 94,383 100,0 

Капітальний ремонт зош І-ІІІ ст. N2 10 169,932 169,932 100,0 
.070201 Капітальні видатки 90,0 90,0 100,0 

Управління праці та соціального захнсту населення 

Броварської міської радн 810,0 810,0 100 

180409 Поповнення ста1УТНОГО фондУ кп «Аптека матері і дитини» 810,0 810,0 100 

РАЗОМ 17392,1 11473,3 66,0 

Цільові фонди, утворені .місцевими радами 
оо (спеціальний фонд) 

&_---.- ---
Назва головного розпорядника Затверджено з касові % 

урахуванням видатки на виконан 

внесених змін 01.01.2012 ня 

на 2011р. 

Управління освіти БроварсЬJ~ОЇ міської ради 

(240900) 74,275 74275 100 
Програма «Загальна середня освіта» 74,275 74,275 100 
Управління житлово-комунального господарства 

Броварської міської ради (240900) 2935,262 2338,533 94,5 

Капітальний ремоит житлового фонду 26,і40 26,140 100,0 

Утримання об'єктів благоустрою 1312,740 903,843 68,9 

Утримання об'єктів благоустрою зеленого 

господарства 89,993 89,993 100,0 

Організація робіт по безпеці дорожнього руху 271,903 271,903 100,0 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 692,35 692,35 100,0 

Благоустрій «Подвір'я» 229,236 217,378 94,8 

Програма реконструкції старих кварталів 10,0 7,244 72,4 

Проектування та реконструкція приміщень 

військомату під офісні приміщення по вул. 302,9 129,682 42,8 
Грушевського в м.Бровари 

Відділ капітального будівництва Броварської 

міської ради (240900) 33,7 О О 

Проектування та капітальний ремонт магістральної 33,7 О О 
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вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. 

Бровари (від вул. 8 березня до вул. Гагаріна) 

Відділ з фізичної кУльтvри та СПОlJ'l'Y_ 500 500 100 
Програма розвитку чоловічого гандболу в м. Бровари 

на 2007-20 l1j)()КИ 500 500,0 100,0 

РАЗОМ 3543,237 2912,807 82,2 

Крім того за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2011 
p01<Jl видаткова частина бюджету міста була збільшена на суму 1 158,298 
тис.грн., в Т.Ч. загального фонду 656,9 тиС.грн., з них : 

1. Управлінню освіти Броварської міської ради на загальну суму 392,9 ТИС.грн. 
ТИС.грн., в Т.ч.: 

1.1. 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. 
2. Управлінню праці та соціального захисту населення Броварської міської ради 

на загальну суму 120,0 ТИС.грн., в Т.ч.: 
2.1. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 

20,0 ТИС.грн.; 
2.1. по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 100,0 ТИС.грн. 
3. Відділу культури Броварської міської ради по КФК 110103 «Філармонії 

музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 50,0 
ТИС.грн. 

4. Управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070101 «Дошкільні 
заклади освіти» на суму 94,0 тис.грн. 
спеціального фонду 501,398 тис.грн., з них: 

1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварсь.кої міської ради 
на загальну суму 202,398 ТИС.грн., з них: 

- по КФК 240601 «Охорона та раціональне використання природиих ресурсів» 
на суму 80,0 ТИС.грн.; 

- по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та угриманням автомобільних доріг» на суму 122,398 
ТИС.грн. 

3.Виконкому Броварської міської ради по КФК 160101 «Землеустрій» на суму 
299,0 ТИС.грн. 
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ПОЯСEUOВАЛЬНАЗАПИСКА 

по бюджетній заборгованість по м. Бровари 

на 01.01.2012 р 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ДЕБІТОРСЬКАЗАБОРГОВАН1СТЬ 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2012р. - 2602,84 грн. 
порівняно з початком року - зменшення, в розрізі: 

КЕКВ 1120 ( нарахування на заробітну плату) - 2260,15 грн., заборгованість 
виникла внаслідок перерахунку внесків в Пенсійний фонд; 

КЕКВ 1131 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 87,42 грн., 

передоплата за талони на бензин; 

КЕКВ 1134 (оплата послуг) - 214,95 грн. передоплата за послуги зв'язку; 
КЕКВ 1162 (оплата водопостачання та водовідведення) - 40,32 грн., 

заборгованість орендарів. Термін розрахунку орендарів за спожиті послуги згідно 

договорів оренди до 20 числа наступного місяця. Були складені аКТИ звірки та 
відправлені листи-попередження про необхідність своєчасного розрахунку. 

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Сума кредиторської заборгованості на звітну дату - 5 846 118,49 грн. 
зменшення порівняно з початком року. 

Із загальної суми заборгованості, термін оплати якої не настав -
4 626 754,21 грн. 
заборгованість в розрізі КЕКВ складає: 

КЕКВ 1131 ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у Т.ч. м'який інвентар 
та обмундирування)-12 761,09 грн., недофінансовано, частково не проведено 
Броварським ДКСУ. 

КЕКВ 1133 (продукти харчування) - 1 071 975,93 грн., недофінансовано. 
КЕКВ 1134 (оплата послуг) - 338 879,14 грн., виникла згідно договорів та 
прийнятих актів наданих послуг, термін оплати якої не настав; 

КЕКВ 1135 (інші видатки) - 1,34 грн. 
КЕКВ 1140 (видатки на відрядження) - 20085,76 грн., не проведено Броварським 
ДКСУ. . ....... . 

КЕКВ 1160 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) -1405188,79 грн. 
збільшення порівняно з початком року на 742 255,35 грн. Заборгованість виникла 
в результаті недофінансування. 

в розрізі: 

КЕКВ 1161 ( оплата теплопостачання) - 1 404363,42 грн. 
КЕКВ 1162 (ОІmата водопостачання та водовідведення) - 40,32 грн. 
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КЕКВ 1165 (оплата інших комунальних послуг) -785,05 грн. 
КЕКВ 1170 (дослідження і розробки, державні програми) - 60 399,07 грн., 
заборгованість виникла в зв'язку з недофінансуванням. 

КЕКВ 1300 (субсидії і поточні трансферти) - існує заборгованість в сумі -
2 936 827,37грн., в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету 
2767139,16 грн., порівняно з початком року збільшення на 1 391 022,72 грн. 

ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Має місце прострочена кредиторська заборгованість - 1 219364,28 грн., 
за рахунок субвенцій з Держбюджету. 

порівняно з початком року збільшення на 985 331,68 грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ - 1 889,03 грн., зменшення порівняно з 

початком року, а саме: по КЕКВ 1163 (оплата електроенергіі) - 1 889,03 грн. -
заборгованість орендарів. 

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ. 

Сума кредиторської заборгованості - 6 833 425,66 грн., в тому числі: 
Прострочена заборгованість: 5 664370,68 грн. 
Термін оплати якої не настав: 1169 054,98 грн. 
Заборгованість в розрізі КЕКВ складає: 

КЕКВ 1131 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) -7166,06 грн. термін 
оплати якої мне настав. 

КЕКВ 1134 (оплата комунальних послуг) - 420 803,43 грн., термін оплати якої 
не настав. 

КЕКВ 1140 ( видатки на відрядження) - 19,00 грн., термін оплати якої не 
настав. 

КЕКВ 1171 (дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 
державних програм) -146938,88 грн., термін оплати якої не настав. 

а саме: 

- 16 000,00 грн. - заборгованість за виконання експертно-оцінюючих 

послуг, виникла в результаті арешту коштів по даному рахунку: 

- 130 938,88 грн. - заборгованість виникла за проведені роботи з 
землеустрою, в зв'язку не проведенням Броварським ДКСУ. 

КЕКВ 1172 (окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до 
заходів розвитку) - 3 040,00 грн. заборгованість виникла за навчання у сфері 

здійснень держзакупівель, не проведенням Броварським ДКСУ. 

КЕКВ - 2000 ( капітальні видатки) - 6 255 458,29 грн., в тому числі: 
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прострочена - 5 664 370,68 грн. 

термін оплатн якої не настав - 591087,61 грн. , в розрізі: 

КЕКВ 2110 (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)-

99951,20 грн., згідно накладної від 13.12.201 Ір на отримання товару (контейнери 

для збору ТПВ); термін оплати якої не настав. 

КЕКВ 2123 (інше будівництво (придбання» -103 242,65 грн.: 

- 801,63 грн., не сплачено у зв'язку з арештом рахунку, зареєстровано в 

Броварському УДК, згідно акта К!! 1 від 08.06.2011 Р до договору К!! 1-11 від 

20.05.llp, прострочена. 

- 102 441,02 грн. - згідно прийнятих актів виконаних робіт по будівництву 

світлофорного об'єкту, термін оплати якої не настав. 

КЕКВ 2130 (капітальний ремонт) - 422 346,19 грн., в розрізі: 

КЕКВ 2131 (капітальний ремонт житлового фонду) - 314654,30 грн. згідно актів 

прийнятих робіт за капітальний ремонт пасажирського ліфта
, капітальний ремонт 

м' якої покрівлі житлового будинку, термін оплати якої не настав. 

КЕКВ 2133 (капітальний ремонт інших об'єктів) -107691,89 грн., а саме: 

- 33 650,80 грн: за проектування та капітальний ремонт магістральн
ої 

вулиці (міського значення), прострочена. 

- 74 041,09 грн., згідно прийнятих актів виконаних робіт за установлення 

дорожніх знаків та встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості, термін оплати якої не настав. 

КЕКВ 2143 - 5 629 918,25 грн., прострочена, а саме: 

5456742,49 грн. - за проектування та реконструкцію плавальних басейнів 

- «Купава» та «Лідер»; проектування та реконструкція 
магістральних 

вулиць районного значення; загальноміського значення в
 м. Бровари (І 

етап від об'їзної дороги до району Розвилка),реконструкц
ія господарчо

питного водопроводу; проектування та реконструкція дитячої школи 

мистецтв з благоустроєм прилеглої території та шшровим дахом, 

прострочена. 

173 175,76 грн. - за реконструкцію приміщень військкомату під офісні 

приміщення, згідно актів виконаних робіт від 12.2008-08.2009 рр., 

прострочена. 

Начальник 

фінансового управління 
Н.О.llаламарчук 
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