
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження звіту про виконання бюджету 

міста Бровари за І півріччя 2012року 

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 І півріччя 2012 року: 

І.по доходах у загальній сумі 140618,4 тис. грн., У тому числі: 
1.I.по загальному фонду 119630,3 тис. грн., з них: 

- субвенції, отримані з державного та районного бюджетів 40053,4 
тис. грн. 

- дотації, отримані з державного бюджету - 2927,9 тис. грн. 

1.2.по спеціальному фонду 20 988,2 тис. грн., з них: 
- власні надходження бюджетних установ - 8 365,3 тис. грн.; 

надходження в цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування - 891,6 тис. грн.; 
субвенції, отримані з державного бюджету 1 719,4 тис. грн. 

2.по видатках у загальній сумі 143080,7 тис. грн., У тому числі: 
2.I.по загальному фонду 120956,7 тис. грн.; 
2.2.по спеціальному фонду 22 124,0 тис. грн. 

Міський голова 

м.Бровари 

від 

І.В.Сапожко 
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Пояснювальна записка 

про хід виконання бюджету міста Бровари 

за J півріччя 2012 року 

доходи 

До загального фонду бюджету міста Бровари за І півріччя 2012 року 
надійшло 76 648,9 тис. грн. доходів при плані 68 360,0 тис. грн., виконання 
планових показників склало 112,1%. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до 

загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 11 739,7 тис. грн., або на 

18,1 %. 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 І півріччя 2012 року (без врахування трансфертів) 
надійшло 19 268,8тис.грн. доходів, в тому числі власних надходжень 

бюджетних установ-8 365,3 ТИС.грн. 

Разом надійшло до загального і спеціального фонду (без врахування 

трансфертів) - 95 917,7 тис. грн., що на 16 051,6 тис. грн. більше, ніж за 

відповідний період минулого року. 

Крім того, до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 

44700,7 тис. грн.(в Т.ч. дотація з державного бюджету 2927,9 тис. грн.). 

Виконання І кошику загального фонду за І півріччя 2012 року склало 
114,5%, при плані 50879,8 ТИС.грн. надійшло 58 270,2 ТИС.грн. 

Найбільш вагомим податком І кошику є податок на доходи фізичних осіб. 

За І півріччя 2012 року по даному податку надійшло 58 20S,1 тис. грн. при 
плані SO 788,8 тис. грн., виконання планових показників склало 114,6 %. У 
порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку на 

доходи фізичних осіб в цілому зросли на 11 SOS,1 тис. грн., або на 24,6 %. 
Виконання 11 кошику загального фонду за І півріччя 2012 року складає 

10S,I%. При плані 17480,2 ТИС.грн. надійшло 18378,7 ТИС.грн. 

Одним з основних показників ІІ кошику є плата за землю. За І півріччя 

2012 року по платі за землю надійшло 17 28S,S ТИС.грн., що складає 104,1 % 
від планових надходжень (16 610,5 тис.грн.). Збільшення надходжень даного 
податку виникло в результаті значних надходжень орендної плати за земельні 

ділянки. 
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Спеціальннй фонд 

До спеціального фонду міста з початку року надійшло всього з врахуванням 

трансфертів 20 988,2 тис. грн., в тому числі: 

Податок з власників 

транспортних засобів 

та збір за першу 

реєстраujю транспортних 

засобів . 

Цільові фонди: 

Бюджет розвитку: 

в тому числі: 

Єдиний податок 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення 

План 

247,3 

811,2 

8332,6 

3810,0 

4522,6 

факт 

743,5 

891,6 

9080,7 

7580,0 

1382,2 

% виконання Відхилення 

тис.грн. 

300,6 496,3 

109,9 80,4 

108,9 748,1 

199,0 3770,0 

30,6 -3140,4 
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ВИДАТКИ 

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за І півріччя 2012 
року виконана на 85,3 %. 

Виконання видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за 

звітний період характеризуєгься такими даними: 

Загальний фонд Пfс. грн. 

КФК Затверджено з Касові % виконання 

урахуванням видатки 

внесених змін 

на І півріччя 

2012 року 

.010116 Органи місцевого 

самоврядування 
8128,9 6694,3 82,4 

70000 ОСВІТа 73475,6 61430,5 83,6 

.080000 Охорона здоров' я ІЗ 5,3 40,8 

.090000 Соціальний захист та 

соцзабезпечення 
42863,9 41496,7 96,8 

100000 )Китлово-комунальне 

господарство 
6826,9 3862,5 56,6 

110000 Культура 5 137,6 3752,6 73,0 
120000 Засоби масової інформації 876 722 82,4 
130000 Фізкультура і спорт 3357,9 2504,8 74,6 

170000 Транспорт, дорожнє 

господарство, зв'язок, 752,4 276,2 36,7 
телекомунікаЦІЇ та інформатика 

250000 Видатки, не віднесені до 

основних груп 
374,2 211,8 56,6 

Разом видатків загального 
141806,4 120956,7 85,3 

фонду 

Органи місцевого самоврядування 

Касові видатки за звітний період по розділу «Органи місцевого 

самоврядування» склали 6 694,3 тис. грн. Виконання видаткової частини по 

цьому розділу склало 82,4 %. 
Освіта 

Касові витрати за звітний період по розділу «Освіта» склали 61 430,5 тис. грн. 
За рахунок цих коштів угримувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія 

ім.С.І.ОліЙника, навчально-виховне об'єднання, 16 дитячих садків, методичний 
кабінет, централізована бухгалтерія, господарська група, 4 позашкільні заклади. 
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Охорона здоров 'я 

Відповідно до Програми «3 турботою про кожного» в бюджеті міста Бровари 

на І півріччя 2012 року передбачені видатки в сумі 13,0 тис. грн. на безкоштовне 
та пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове 

виконання становить 5,3 тис. грн. (40,8 %). 

Соціальннй захист та соціальне забезпечення 

Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний 

захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 41 496,7 тис. грн. , або 
96,8%. 

За рахунок цих коштів утримувались міський центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко) <<1Іюбистою>, 

міський територіальний центр соціального обслуговування, центр соціальної 

реабілітації дітей - інвалідів та центр опіки дитини, проводились заходи. 

В рамках програми «3 турботою про кожного» були здійснені видатки на 
загальну суму 1 150,9 тис. грн., в тому числі надання пільг з оплати житлово
комунальних послуг у межах норм, передбачених законодавством в сумі 684,9 
тис. грн. 

по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» були 

здійснені видатки на суму 183,6 тис. грн., з них: 
на поховання непрацюючих громадян - 28,7 тис. грн.; 
надання громадянам міста матеріальної допомоги - 66,4 тис. грн.; 

- забезпечення безкоштовними обідами малозабезпечених громадян міста -
64,3 тис. грн.; 

- доплата до пенсії в розмірі 100,0 грн. громадянам міста, які досягли 95-
річного віку та почесним громадянам - 24,2 тис. грн. 

3а рахунок коштів по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських 

організацій» виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ в сумі 32,0 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 тепло-, 

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 та додаткова дотація з 

державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних 

послуг найуразливішим верствам населення. 
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~итлово-комунальнегосподарство 

Касові видатки по цьому розділу склали З 862,5 тис. грн., видатки були 

направлені на благоустрій міста. 

Культура 

Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за 

звітний період характеризується наступними даними: 

Загальннй фонд тис. грн. 

N!!КФК Затверджено на касові % 
(півріччя 2012 року з видатки виконання 

урахуванням внесених 

змін 

110103 ~истеUbкізаходи 116,3 110,7 95,2 
110201 Бібліотеки 533,5 420,8 78.9 
110202 ~узеї та виставки 168,6 136,9 81,2 
110204 Палаци і будинки куль1УРН 890,1 785,2 882 
110205 Школи еcтeпtЧНОro виховання 3273,9 2 175,1 66,4 

дітей 

110502 Централізована бухгameрія 155,2 1239 79,8 
Всього 5137,6 3752,6 73,0 

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, народні 

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

і нструменти, хореографічний. 

В закладах культури створені необхідні умови по відродженню і розвитку 

всіх жанрів самодіяльної 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 «Барвінок», 

ансамбль сучасного танцю «Альтаір», 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 722,0 тис. грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми 

діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного 

радіомовлення діяльності та фінансової підтримки редакції газети «Броварська 

панорама», та програми діяльності, фінансової підтримки та інформування 



7 
громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування через 

Комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія "Наше місто"». 

Фізична культура і спорт 

На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

суму 2 504,8 тис. грн. 3а рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві 

ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс "Світлотехніка", плавальний 

басейн "Купава", надано фінансову підтримку гандбольному клубу «Будівельник

Броварю>, проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини 

бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується 

такими даними: 

.N2 
КФК 

130102 

130107 

130110 

130113 
130201 

Затверджено на І півріччя 

2012 року з урахуванням 
внесених змін 

Проведення навчально- 226,0 
тренувальних зборів і змагань 

Утримання та навчально- 1567,4 
тренувальна робота ДlПЯчо-

юнацьких спортивних шкіл 

Фінансова підгримка спортивних І 109,7 
споруд 

Централізована бyxлurreрія 127,2 
Проведення навчально- 327,6 
тренувальних зборів і змагань 

(які проводяться громадськими 

організаціями фізкуль1)'РНО-

спор!ивноїспрямованості) 

Всього 3357,9 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика 

Касові % 
видатки виконання 

200,5 88,7 

1289,7 82,3 

696,7 62,8 

99,5 78,2 
218,4 66,7 

2504,8 74,6 

Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

суму 276,2 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. 
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Резервний фоид 

в бюджеті міста Бровари на 2012 рік по КФК 250102 «Резервний фонд» 

передбачені видатки в сумі 50,0 тис. rpH. 
Інші видатки 

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж звітного періоду пройшли вндатки 
по загальному фонду на загальну суму 185,1 тис. грн., в тому числі: 

по програмі відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари -
12,0 тис.грн.; 
виготовлення Державних актів на земельні ділянки під парками 

«Перемоги» та «Приозерний» - 30,8 тис.грн.; 
підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства 

Червоного Хреста України в сумі - 109,5 тис.грн.; 
підтримк~ Броварського міського товариства інвалІДІВ з 

ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення» - 32,8-тИс:грн.; 

Бюджет розвитку міста 

(спеціальний фонд) 

тнс.грн. 

Затвердж 

ено з 

урахуван 

НАМ lСасові О/о 

внесеннх вндатlСН ВНІСО 

змін на на на'IН 

КФК Назва головного РОЗПОРSlДНИIСІ IСОШтів, об'єlСТ 2012 р. 01.07.2012 я 

150101 
Віміл lСапітального будівництва Броварськоі міської 

8027,2 5336,1 
ради 66,S 

ПроеК1)'вання. Коригування робочого проекry та 

реконструкція плавального басейну "Купава" по вул. 1000 540,5 54,1 
Шевченка, 10 в м. Бровари 

ПроеК1)'вання та реконструкція плавального басе~ну 
80,5 О О 

"Лідер" в м. Бровари 

ПроеК1)'вання та реконструкція магістральної вулиці 

загальноміського значення (вул. Київська) в м. Бровари (І 4775 4679,9 98,0 
етап: від об'їздної дороПt до p~oнy Розвилка) 
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ПроеК1Ування коригування робочого плану та 

реконструкція мariстральної вулиці районного значення в 10,0 2,0 20,0 
м.Бровари (вул. Возз'єднання) 

ПроеК1Ування та реконструкція ДImIчої школи мистецтв 

по вул. Незалежності, 12-б з благоустроєм прилеглої 48,0 О О 

території та шатровим дахом в м. Бровари 

ПроеК1)'Вання та реконструкція rocподарЧО-ПИllЮГО 113,7 113,7 100,0 
водопроводу ПО вул. Київська в м. Бровари 

ПроеК1Ування та будівництво РП-ІОКв (розподільчого 

nyнК1У І ОКв) ПО вул. Чубинського для елекrpoпостачання 2000 О О 

ІУ житлового району в м. Бровари 

Упралінна жнтлово-комунального господарства 7481.3 3847,9 50,1 

Будівництво магістрального водопроводу по вул. 

СтаРОТРОіцька, Р.Люксембург, Чернишевського, Папаніна О О 

150101 в м.Бровари 50 О 
Проведення робіт по будівництву зовнішньої мережі 

водо~остачаННR по вул. Таращанській м. Бровари О О 

1000 
Проведення капітального ремоКІ)' водопроводу по вул. 

О О 
Кутузова 100,0 
Проекrnі роботи для капітального ремон1)' шляхопроводів 1000 25,0 25,0 

180409 Поповнення статутного фонду "Служба замовника" 2300,0 2299,6 100,0 

Поповнення статупюго фонду КП 440,0 22,0 
180409 "Броваритепловодоенергія" 20000 

Поповнення crcnyrnoro фонду комунального підприємства 100,0 100,0 
180409 «Броварська рИ1)'альна служба» 1000 

Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж 71,9 24,0 
100102 житлових будинків 300,0 

Капітальний ремонт та модернізація ліфтів 677,0 52,5 
100102 1289,8 

Капітальний ремонт м'яких покрівель жнтлових будинків 117,8 Il,5 
100102 1024,9 

Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ 116,6 100,0 
100106 116,6 

Внконком Броварс:ькоr MЇCLKOr ради 558,8 416,7 93,4 

010116 Капітальні видатки 1564 119,6 76,4 

130110 Придбання основних засобів 200,0 
94,7 47,4 

, 
Поповнення crcnyrnoro фонду комунального підприємства 

180409 «Оздоровчо-реабілітаційний центр» 162,4 
162,4 100,0 

;' Поповнення CТЗ1)lного фонду комунального підприємства 40,0 100,0 
180409 «Броварибу ді н вест» 400 

БроварСЬка міська рада 95,0 16,0 100,0 

160101 Землеустрій (експертиа оцінка) 95 О 16,0 16,8 
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Упрамінн. освітн Броварсько' місько' ~ади 3086,2 827,0 33,7 

.070101 Капітальний ремонт ДИЗ" Лісова казка" 1350,0 407,9 30,2 
070101 Капітальний ремонт харчоблоку ДИЗ "Калинка" 100,0 О О 

070101 П~ндбанНJI ігрових споруд на ДJmIчі майданчикн ДnJI ДИЗ 615,6 115,6 100,0 

070101 Капітальннй ~MOНТ даху 1!!!З «Ялинка» 190,0 О О· 

070101 Капітальннй ремонт даху ДИЗ «К811Оша» 180,0 О О 

070201 Капітальний ремонт паркану ЗОШ Н2 І О 2000 164,6 82,3 

070201 Капітальний ремонт фасаду ЗОШ Н2 І О 200,6 59,4 29,6 

070201 Капітальний ~MOНТ вби~алень riмназії 200,0 79,5 39,8 
Проведення водопроводу та каналізації у приміщенні 

О О 
070806 БНВО 50 О 

УпраміННА праці та соцзахисту иаселеИИА 
240,0 100,0 

БроварсыотT міськоі ради 240,0 
Поповнення cтcпyrного фонду комунального підпрнємства 

240,0 100,0 
180409 «Аrпeка Maтej!Ї і ДlПНни» 240.0 

РАЗОМ 19488,5 10683,7 54,8 

Цільові фонди, утворені .місцевими радами 

(спеціальний фонд) 

ТНС.ГРН. 

Назва голови ого розпорядника Затверджено з касові % 
урахуванням видаткн на виконан 

внесених змін 01.07.2012 ня 

на 2012р. 

Внконком Броварсыоіi міськоі ради (240900) 173,4 173,4 100,0 

Заміна та реконструкція ліфтів 173і4 173,4 100,0 
УпраміНИА житлово-комунального господарства 

БроварсысоT міськоі ради (240900) 1886,6 810,6 41,0 
Служба замовника -благоустрій міста 

300,0 300,0 100,0 
Утримання кладовищ 

200,0 74,1 37,0 
капремонт насосного обладнання по перекачуванню 

грУlПOвих вод 

50 О О О 

встановлення пристроїв примусового зниження 

швидкості 

30,0 О О 

Поточний ремонт зупинок громадського транспоР1У 70 О О 
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проеК11fі роботи та будівництво зливової каналізації 

300,0 
Розроблення проектів. Оснащення ж/б засобами 

обліку та регулювання споживання води та теплової 

енергії 

500,0 
демопraж гаражів 

95 
святкове оформлення міста 

173,9 
поточний ремонт світлової ілюмінації 

43,6 
благоустрій території парків і скверів 

36,4 
Проектування та реконструкція приміщень 

військкомату під офісні приміщення по вул. 

Грушевського в м. Б~в~_и 173,2 
Відділ капітального будівництва Броварсыоіi 

міськоі ра'-и (240900) 33,7 
Проектування та капітальний ремонт магістральної 
вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. 

Бровари (від вул. 8 березня до вул. ГаГЗj)інa.L 33,7 

РАЗОМ 20937 

Пояснюю ча записка 

про бюджетну заборгованість по 

м. Бровари станом на 01.07.2012 р 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

О 

О 

9,5 

173,8 

43,6 

36,4 

L73,2 

33,7 

33,7 

1017,7 

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2012 р. -100169,80 грН. 

порівняно з початком року збільшення на 97 566,96 грн. 
порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 99514,22 грн. 
в розрізі: 

О 

О 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

48,6 

КЕ КВ 1131 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) - 199,00 ГРН., 

передоплата за талони на бензин; 

порівняно з початком року збільшення на 111,58 грн. 
порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 54,87 грн. 
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КЕ КВ 1134 (оплата послуг) -160,63 грн. передоплата за послуги зв'язку; 

порівняно з початком року зменшення; 

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 24,89 грн. 

КЕ КВ 1162 (оплата водопостачання і водовідведення) -71,56 грн. 

порівняно з початком року - збільшення на 31,24 грн.; 
порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на всю суму; 

КЕКВ 1163 (оплата електроенергії) - 863,61 грн. 

порівняно з початком року - збільшення на всю суму; 

порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 127,90 грн. 

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. 

КЕ КВ 1172 (окремі заходи реалізації державних програм, не віднесені до заходів 
розвитку) - 98875,00 грн., передплата за оздоровлення соціально-незахищених 
категорій дітей згідно Постанови КМУ від 09.10.2006 Х2 1404з 20.06.12 по 
10.07.2012 р. 

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Сума кредиторської заборгованості на звітну дату - 12 572 564,47 грн. 
збільшення порівняно з початком року на 6726445,98 грн. 
збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 8 818734,38 грн. 

Із загальної суми заборгованості, термін оплатн якої не настав -
1 О 571 612,60 грн. 

заборгованість в розрізі КЕКВ складає: 

КЕКВ 1111 (заробітна плата) - 5831 948,76 грн. 
КЕКВ 1120 ( нарахування на заробітну плату) - 2 024 006,19 грн. 
термін виплати заробітної плати - 05 числа наступного місяця. 
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КЕКВ 1131 ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м'який інвентар 
та обмундирування) - 14 770,34 грн. 

збільшення порівняно з початком року на 2 009,25 ГрН. 
порівняно з попереднім звітним періодом зменшення; 

недофінансовано. 

КЕК 1133 ( продукти харчування) - 575607,25 ГРН. 
зменшення порівняно з початком року; 

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 273 851,84 ГрН. 
недофінансовано. 

КЕКВ 1134 (оплата послуг) - 138 409,85 ГрН., виникла згідно договорів та 
прийнятих актів наданих послуг; 

зменшення порівняно з початком року; 

збільшеннм порівняно з попереднім звітним періодом на 63 190,01 ГрН •• 
з них сума 3671,04 ГрН., була зареєстрована та не проведена Броварським 
УДКСУ. 

КЕКВ 1140 (видатки на відрядження) - 29584,37 ГрН. 
збільшення порівняно з початком року на 9 498,61 ГрН. 
збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 28498,37 ГрН. 
недофінансовано. 

КЕ КВ 1160 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 1 434763,34 ГрН. 
збільшення порівняно з початком року на 29 574,55 ГрН. 
зменшення порівняно з попереднім звітним періодом. 

недофінансування. 

в розрізі: 

КЕ КВ 1161 (оплата теплопостачання) - 1 206818,65 ГРН. 
КЕКВ 1162 (оплата водопостачання та водовідведення) -119252,62 ГрН. 
КЕКВ 1163 ( оплат електроенергії) - 98744,44 ГрН. 
КЕКВ 1164 ( оплата природного газу) - 5779,29 ГРН. 
КЕ КВ 1165 (оплата інших комунальних 1 послуг) - 4168,34 ГрН. 

КЕКВ 1170 (дослідження і розробки, державні програми) - 271 361,39 ГрН. 
збільшення порівняно з початком року на 210 962,32 ГрН. 
порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 2403,82 ГрН. 
недофінансовано. 
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КЕКВ 1300 (субсидії і поточні трансферти) існує заборгованість в сумі-
2 252 112,98 грн. в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету -
1 082 265,35 грн. 
зменшення порівняно з початком року; 

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 978 594,56 ГРН. 

ПРОСТРОЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ: 

Має місце прострочена кредиторська заборгованість - 2 ООО 951,87 грн., 
в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету - 605 466,05 грн. 
порівняно з початком року збільшення на 781 587,59 грн. 
порівняно з попереднім звітним періодом збільшення на 1 716031,14 грн. 

в розрізі: 

КЕКВ 1134 (оплата послуг) - 3671,04 грн. 
КЕКВ 1161 (оплата теплопостачання) -1083393,62 грн. 
КЕКВ 1172 ( окремі заходи по реалізації державних програм) - 92 323,75 грн. 
КЕКВ 1310 ( субсидії і поточні трансферти підприємствам) - 380345,54 грн. 
КЕКВ 1343 ( інші поточні трансферти населенню) - 441 217,92 грн. 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ по видаткам - 6997,83 грн. 

збільшення порівняно з початком року на 5 108,80 грн. 
порівняно з попереднім звітним періодом зменшення; 

заборгованість орендарів. 

а саме: 

КЕ КВ 1161 ( оплата теплопостачання) -1382,38 грн. 

КЕКВ 1162 ( оплата водопостачання і водовідведення) - 24,55 грн. 

КЕ КВ 1163 (оплата електроенергії) - 5 590,90 грн .. 

ПРОСТРОЧЕНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ - 5 427,10 ГPH.~ 

заборгованість орендарів. 

в розрізі: 

КЕКВ 1161 (оплата теплопостачання) - 1382,38 грн. 
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КЕКВ 1163 (оплата електроенергіі) - 4044,72 грн .. 
Термін розрахунку орендарів за спожиті послуги згідно договорів оренди до 20 
числа наступного місяця. Були складені акти звірки. 

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Сума кредиторської заборгованості по видаткам - 814 120,22 грн., в тому 
чнслі: 

Прострочена заборгованість: 195729,98 грн. 
Термін о~латн якої не настав: 618390,24 грн. 

зменшення кредиторської заборгованості порівняно з початком року; 

збільшення порівняно з попереднім звітним періодом на 555192,84 грн. 

Заборгованість в розрізі КЕКВ складає: 

КЕКВ 1111 (заробітна плата) - 90000,00 грн. 

КЕ КВ 1120 ( нарахування на заробітну плату) - 32670,00 грн. 
термін виплати заробітної плати - 05 числа наступного місяця. 

КЕКВ 1131 ( предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. м'який інвентар 
та обмундирування) - 32514,26 грн. 

КЕКВ 1134 (оплата послуг) - 161 898,24 грн. 

КЕКВ 1140 (видатки на відрядження) - 98,50 грн. 

КЕ КВ - 2000 ( капітальні видаткн) -496939,22 грн., в тому числі: 

в розрізі: 

КЕКВ 2110 ( придбання обладнання і предметів довгострокового користування) 

189888,00 грн. - придбання обладнання для дитячого садка « Лісова казка », та 
ЗОШ N!!2, платіжні доручення були зареєстровані та не проведені Броварським 

У ДКСУ, терміl! оплати якоі не настав. 
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КЕКВ 2123 ( інше будівництво) - 67266,02 грн. 
а саме: 

66304,06 грн., за проектування і будівництво РП-І0к8 розподільчого пункту 

10к8) по вулиці Чубинського для електропостачання ІУ житлового району в м. 

Бровари, прострочена. 

961,96 грн., згідно акту від 14.03.2012р у зв'язку з арештом рахунку, 

прострочена. 

КЕКВ 2131 ( капітальний ремонт житлового фонду) -111321,24 грн., 
а саме: 

86464,80 грн., згідно актів прийнятих робіт з капітального ремонту м'якої 

покрівлі; 

24 856,44 грн. - згідно актів прийнятих робіт з капітального ремонту системи 

водовідведення житлового будинку; термін оплати якої не настав. 

КЕКВ 2143 -128 463,96 ГРН., прострочена. 

за проектування та реконструкцію плавального басейну «Лідер»; проектування 

та реконструкція дитячої школи мистецтв з благоустроєм прилеглої території та 

шатровим дахом, прострочена. 

Начальник 

фінансового управління Н.ОЛаламарчук 


	0218
	0219
	0220
	0221
	0222
	0223
	0224
	0225
	0226
	0227
	0228
	0229
	0230
	0231
	0232
	0233

