
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про затвердження звіту про виконання бюджету 

міста Бровари за 20 І О 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 2010 рік: 

l.по доходах у загальній сумі 198343,7 тис. rpH., утому числі: 
І.l.по загальному фонду 168488,4 тис. rpH., з них: 

- субвенції, отримані з державноro та районного бюджетів 47486,8 
тис. rpH. 

1.2.по спеціальному фонду 29855,3 тис. rpH., з них: 
власні надходження бюджетних установ - 10039,1 тис. rpH.; 

- надходження в цільові фонди, yrilорені органами місцевого 
самоврядування -1818,1 тис.грн.; 

- субвенції, отримані з державного бюджету - 8 770,4 ТИС.грН. 

2.по видатках у загальній сумі 214 840,6 тис.грн., у тому числі: 
2.l.по загальному фонду 176 114,4 тис. rpH.; 
2.2.по спеціальному фонду 38 726,2 тис. rpH. 

Міський голова 

м. Бровари 

від 17.03.2010 
N!! 

І.В.Сапожко 



Пояснювальна записка 

про хід виконання бюджету міста Бровари 

за 2010 рі" 
ДОХОДИ 

Доходи місцевих бюджетів складаються з доходів загального фонду, доходів 
спеціального фонду, та офіційних трансфертів. 

До загального фонду бюджету міста Бровари надійшло 121001,7 грн. доходів, 
в тому числі податкових находжень 117115,3 тис. грн., неподаткових 3886,4 тис. 
грн. Виконання плану доходів за 2010 рік склало 98,3%. 

План 2010 року недовиконаний в основному через недоотримання 

запланованих надходжень по податку з доходів фізичних осіб та платі за 

торговий патент на деякі види діяльності. 

Необхідно відзначити, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року 
надходження до загального фонду бюджету міста в цілому зросли на 10812,7 
тис. грн., або на 9,8 %. Збільшення в поточному році надходжень до загального 
фонду місцевого бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
ВИЮlикано в основному збільшенням надходжень по податку з доходів фізичних 

осіб, плати за землю, адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху та єдиного податку. 

До спеціального фонду зараховано 21084,9 тис. грн. доходів. Разом надійшло 
до загального і спеціального фонду (без врахування трансфертів) -142086,61'ИС. 
грн., що на 154,5 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. 

Крім того до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансферти в сумі 

56157,1 тис. грн. та су6венція з районного бюджету - 100,0 тис. грн. Власні 
надходження бюджетних установ за цей період склали 10039,lтис. грн. ' 

Основним джерелом наповнення бюджету міста є податок з доходів фізичних 

осіб. За 2010 рік надходження по цьому податку склали 81254,3 тис. грн. при 

плані 94373,0 тис. грн., тобто план виконаний на 86,1 %. План грудня місяця 
виконаний на 100,6 %, а саме: при плані 9564,1 тис. грн. надійшло 9621,2 тис. грн. 

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по податку 
з доходів фізичних осіб в цілому зросли на 9196,8 тис. грн., або на 12,8 %, 

В тому числі за рахунок росту надходжень по податку з доходів найманих 

ЇІрацівників в поточному році в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року 
додатково отримано 7797,0 тис. грн., тобто зріс на 12,0 % та за рахунок податку з 
доходів від інших видів діяльності - 358,8 тис. грн. Най'більший приріст по 

сплаті податку з доходів фізичних осіб за 2010 рік в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року спостерігається по нижчеперелічених підприємствах: 

ТОВ"Бровафарма", КП "Броваритеплоенергомережа", КЗПМ, Управління освіти 

БМР, ТОВ "Київгума", Броварська районна лікарня, ТОВ "Орієнтир-буделемент 

", ТОВ "Норман плюс ", ТОВ "Марс-Україна ", кп "Служба замовника ". 
Разом з тим на ряді підприємств міста ситуація складна. Через подальше 

зменшення обсягів виробництва або відсутність замовлень спостерігається 

зменшення обсягів виплати заробітної плати та збільшення заборгованості по ії 

виплаті, а відповідно і зменшення сплати податку з доходів до бюджету міста. 
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Найгірша ситуація зі сплати податку з доходів фізичних осіб, порівняно з 

минулим роком, на підприємствах будівельної галузі, а саме: КП"Київський 

завод amoмінієвих будівельних конструкцій ", ЗАТ "Трест Київміськбуд - 5 ", 
ВАТ "Кранобудівна фірма "Стріла .. , ТОВ ПІГ "Столиця ". 

Через важку економічну ситуацію заборгованість по заробітній платі на 

підприємствах міста станом на 01.01.2011 р. становила 6966,6 тис .грн. З цієї 
суми орієнтовно не сплачено до бюджету податку 1045,0 тис. грн. Найбільша 
заборгованість по заробітній платі є на таких економічно активних 

підприємствах: 
КП "Київський amoмінієвий завод будів.конструкціЙ " - 4433,9 тис.грн.; 
ВАТ Кранобудівна фірма "Стріла" - 1077,7 тис. грн.; 
ТОВ ПІГ "Столиця" - 1050,8 ТИС.грн.; 
ЗАТ "Трест Київміськбуд-5 "_ 388,3 ТИС.грн. 

У порівнянні з початком року загальна кількість підприємств, які машть 

заборгованість із заробітної плати зменшилась на 7 підприємств, але загальна 
сума заборгованості із заробітної плати збільшилась на 2150,5 тис. грн., або на 
42,9 відсотка. На підприємстві комунальної власності "Київський алюмінієвий 
завод будівельних конструкцій" заборгованість із заробітної плати в порівнянні з 

01.01.2010 р. збільшилась на 3055,5 тис. грн. і станом на 01.01.2011 року вона 
складала 4433,9 тис. грн. . 
Основним причинами виникиення заборгованості по заробітній платі є: 

- скорочення обсягів реалізації продукції, 
- зменшення замовлень на виготовлення продукції; 
- нестача обігових коштів; 
- відсутність фінансування коштів з державного бюджету; 
- борги замовників. 

З метою забезпечення своєчасності сплати податків та інших надходжень, 

виплати заробітної плати, пенсій, стипендій і інших соціальних виплат, в місті діє 

відповідна комісія, на яку запрошуються керівники підприємств-боржників. На 

протязі року відбулося 8 засідань комісії, на яких заслухано 59 керівник 

підприємств-боржників щодо перспектив погашення існуючої заборгованості із 

заробітної плати, борry до Пенсійного фонду України та податковій 

заборгованості. Із заслуханих підприємств повністю погасили заборгованість 1 О 
підприємств на загальну суму 2828,0 тис. грн. Це Казенний завод ПОРОШКОЗ0Ї 
металургії, Корпорація ,,Архбудсервіс .. , ТОВ "ПЗОШ "Фортуна .. , СП тов 
"Транс - Групп .о, дп "Мостозагін -112 .. ВАТ "Мостобуд ", ТОВ 
"Укрпромінвестгруп ", ОП "Броварипромжитлобуд", ВАТ "Монтажник України 
", кп БМР "БроваривоДоканал ". 

Завдяки впровадженню нової грошової оцінки земель міста, супєво зросли 

надходження по платі за землю. При плані 14356,6тис.грн., фактично одержано 

24084,4 тис. грн., що на 2586,8 тис. грн. більше ніж за 2009 рік. 
План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 99,6 %. При 

плані надходжень 2450,0 тис. грн. одержано - 2440,3тис. грн. В порівнянні з 
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відповідним періодом минулого року надходження по місцевих податках і 

зборах зменшилися на 10,8 тис. грн. Зменшення надходжень по місцевих 

податках і зборах відбулося в основному за рахунок зменшення надходжень по 

комунальному податку на 29,7 тис. грн. 
Надходження плати за торговий патент складає 781,2 тис. грн. при плані 

800,0 тис. грн., виконання планових надходжень склало 97,7%. В порівнянні з 
аналогічним періодом 2009 року надходження по цьому податку зменшилися на 
1513,2 тис. грн., або на 66,0 %. Зменшення обумовлене забороною грального 
бізнесу в Україні. 

При плані надходжень єдиного податку 7100,0 тис. грн., фактично одержано 
7775,0 тис. грн. Виконання склало 109,5 %. В порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження по єдиному податку у збільшилися на 797,6 тис. 
грн. за рахунок збільшення кількості зареєстрованих по Броварській одrп 

платників єдиного податку. 

До бюджету міста з початку року зараховано надходжень по державному 

миту в сумі 882,6 тис. грн. при плані надходжень 760,0 тис. грн. Виконання 
становить 116,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року 

надходження по державному миту зросли 118,9тис. грн., або на 15,6 %. 
Спеціальннй фонд. 

До спеціального фонду міста з початку року надійІШІО 21084,9 тис. грн., в 
тому числі: 

ПЛан факт % виконання 
Податок з власників 

транспортних засоб. 2987,0 3085,0 103,3 (98,0) 

збір за забруднення 

навк~.природного 

середовища 100,0 100,3 100,3 (0,3) 
надходження коштів від 
відшкодування втрат 

сільсько- та лісогоспо-

дарського виробництва 400,0 96,5 24,1 (-303,5) 

плата за торговий патент 48,0 34,8 72,5 (-13,2) 

Бюджет розвитку за 2010 рік виконано на 39,4% (при плані 14987,3 тис. грн. 
отримано - 5906,5 тис. грн.) в тому числі: 

ПЛан факт 

- від продажу майна 3000,0 168,9 
- від продажу землі 11987,3 5737,6 

Цільові фонди: 5221,49 1818,1 

% виконання 
5,6 (-2831,1) 

47,9 ( -6249,7) 

34,8 (-3403,39) 
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Культура 

Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за 

2010 рік характеризуєrься наступними даними: 
Загальний фонд тис. грн. 

N2КФК Затверджено на 2010 рік Касові % 
з урахуванням внесених видатки виконання 

змін 

1l0lO3 ~истецькізаходи 459,0 350,0 76,3 
110201 Бібліотеки 688,1 6866 99,8 
110202 ~узеї та виставки 209,9 209,7 ]00,0 
110204 Палаци і будинки культури 1168,1 ]]67,8 ]00,0 
llО205 Школи естетичного виховання 3472,1 3469,] 99,9 

дітей 

110502 IЦc:tl!pалізована бухгалтерія 200,3 200,] ]000 
Всього 6197,5 6083,3 982 

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 

інструменти, 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 «Долю>, 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 871,8 тис.грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми 
діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного 

радіомовлення та програми діяльності, фінансової підтримки та інформування 

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 3 732,0 ТИС.грн. За рахунок коштів по даному розділу утримувалися дві 

ДІОСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс "Світлотехніка", плавальний 
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басейн "Купава", проводились спортивні заходи. Виконання видаткової частини 

бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризується 

такими даними: 

N2КФК 

130102 

130107 

130110 

130113 

Затверджено на 20 І О рік Касові видатки 
з урахуванням внесених 

змін 
Проведеиня навчально- 159,4 130,0 
тренувальних зборів і змагань 

Утримання та навчально- 1900,5 1859,4 
тренувальна робота дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

Фінансова підтримка спортивннх 1603,0 1602,8 
споруд 

Централізована бухгалтерія 140,1 139,8 
Всього 3803,0 3732,0 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 

телекомунікації та інформатика 

% 
внконання 

81,6 

97,8 

100,0 

100,0 
98,1 

Впродовж звіmого періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

суму 662,1 ТИС.грн. За рахунок цих коштів надавались компенсаційні виплаm на 
пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспрртом 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 2010 рік по КФК 250102 «Резервний фонд» були 
передбачені видатки в сумі 150,0 тис.Ірн. 

Впродовж 2010 року, в результаті перерозподілу видаткової частини бюджету, 
розмір резервного фонду було зменшено та використано на інші потреби, а саме: 

- на суму 30,8 ТИС.грн., згідно рішення Броварської міської ради від 20.05.2010 р. 
<d1po внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 року 
N!! 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік» та до додатків 2,3,5,6», 
направивши їх управлінню освіти Бро~рської міської ради по КФК 070201 
«Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)>>; 

- на суму 46,7 ТИС.грн., згідно рішення Броварської міської ради від 02.07.2010 р. 
N!! 1584-85-05 <d1po внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 року N!! 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік» та до додатків 
1,2,3,5,6,7», направивши їх виконкому Броварської міської ради по КФК 250404 
«Інші видатки» в сумі 29,7 тис.Ірн. та управлінню економіки Броварської міської 
ради по КФК 250404 «Інші видатки» в сумі 17,0 ТИС.грн.; 
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- на суму 57.072 ТИС.грн., згідно рішення Броварської міської ради від 11.11.2010 
р. «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 року 
ом! 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рію) та до додатків 1,2,3,6,7», 
направивши їх управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 070201 
«Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)); 

- на суму 15.428 ТИС.rpн.. згідно рішення Броварської міської ради від 

23.12.2010 р. «Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 
13.05.2010 року N2 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рію) та до додатків 

1,2,3,6,7», направивши їх управлінню освіти Броварської міської ради по КФК 
070101 «Дошкільні заклади освіти». 
На кінець року бюджетні призначення по даному коду були відсутні. 

Інші видатки 

По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж 2010 року пройшли видатки по 
загальному фонду на загальну суму 523,8 тис. грн., в тому числі: 

- по програмі відзначення державних та професійних свят, 

ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари -
16,8 ТИС.грн.; 
сплата членських внесків Асоціаціі міст України - 62,1 тис.грн.; 
оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з порядком 

надання кредитного рейтингу - 59,4 ТИС.грн.; 
послуги з розробки паспортів автобусних маршрутів - 3,0 тис. грн. 
підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства 

Червоного Хреста України в сумі - 130,0 ТИС.грн.; 
підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату «Прагнення» - 39,7 ТИС.грн.; 
на виконання заходів по програмі «Обдарованість» на 2005-2012 рр 
-140,0 ТИС.грн.; 
по програмі залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного 
клімату в м. Бровари на 2009-2011 роки - 17,0 ТИС.грн.; 
оформлення прав власності на нерухоме майно територіальної 

громЩUf м. Бровари - 55,8 ТИС.грн. ... 

За рахунок вільних ЗШluшюв бюджетних коштів станом на 01.01.2010 року 
видаткова частина бюджету міста була збільшена на суму 15811,406 mис.грн., в 
т.ч. загального фонду 8283,7 тис.грн., з них: 

I.Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради по 
КФК 100203 «Благоустрій міста» на суму 5 283,7 тис.грн.; 

2. Управлінню освіти Броварської міської ради на загальну суму 3000,0 ТИС.грн. 
тис.грн., В т.Ч.: 

2.1. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 1876,4 тис.грн.; 
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2.2. по КФК 070201 «3агальноосвіmі школи (в т.ч. школа-дитячий садок, 

інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)>> на суму 

1123,6 тис.грн. 

сnеціШlЬНОZО фонду 7527,706 тис.грн., з них: 
1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради 

на загальну суму 5 314,236 тис.грн., з них: 
- по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 1000,0 тис.грн.; 
- ПО КФК 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди 

суб'єктів підприємницької діяльності» на суму 4200,53 ТИС.грн.; 
- по КФК 240601 «Охорона та раціональне використанНЯ,природних ресурсів» 

на суму 15,406 тис.грн.; 
- по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт пов'язаних із будівництвом. 

реконструкцією, ремоlПOМ та утриманням автомобільних доріг» на суму 98,3 
ТИС.грн. 

2. Виконкому Броварської міської ради по КФК 180409 «Внески органів 
місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності» на суму 1 О 1,280 ТИС.грн. 

3. Відділу капітального будівництва Броварської міської ради по КФК 150101 
«Капітальні вкладення» на суму 2012,19 тис.грн. 

4. Фінансовому управлінню встановити видатки по КФК250344 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально

економічного та культурного розвитку регіонів» на виконання місцевої Програми 

діяльності та фінансової підтримки Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Броварський професійний ліцей» в сумі 1 00,0 ТИС. грн .. 

, 

КФК 

150101 

Бюджет розвитку міста 

(сnеціШlьний фонд) 

3атвердже 

ноз 

урахуванн 

ям 

внесених 

Назва головного розпорядника коштів, змін на 

об'єкт 2010 р. 

Відділ капітальиого будівництва 

БDоваDСЬКОЇ міської Dади 15190.02 

Проектування, коригування робочого проекту 

та будівництво адміністративного будинку з 
благоустроєм прилеглої території та 454,30 
культурно-виставкового комплексу з 

глядацькою залою на 448 місць по вул, 
Гагаріна, 18 в м. Бровари 

ТІІС.ГР"· 

касові О/о 

видатки на виконаи 

01.01.2011 ня 

7448.88 490 

332,1 73,1 
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Проектування, КОРИl'Уввння робочого проекту 

та будівництво кладовища по вул. Кутузовв в 344,20 0.0 0.0 
м.Бровври 

Проектування та реконструкція плавального 

басейну "Купава" по вул. Шевченка, І О в м. 534,70 0,0 0,0 
Бровври 

Проектування та реконструкція плавального 
80,50 0,0 0,0 

басейну "Лідер" в м. Бровари 

Проектування та реконструкція магістральної 

вулиці районного значення в м. Бровари (вул. 1027,70 1027,6· 100,0 
Возз'єднання) 

Проектування, коригування робочого проекту 

та реконструкція вулиці районного значення 2447,63 641,0 26,2 
(вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської 

області 

Проектування, коригування робочого проекту 

та реконструкція магістральної вулиці 

загальноміс.ького значення (вул. Київська) в 5163,207 483,2 9,4 
м. Бровари (І етап: від об"їзної дороги до 

району Розвилка) 

Проектуввння та реконструкція дllТJlчої 

школи мистецтв по вул. Незалежності, 12-б з 48,00 0,0 
благоустроєм прилеглої території та 
шатровим дахом в м. Бровври 

Проектуввння та реконструкція господарчо-

питного водопроводу по вул. Київська в м. 113,70 0,0 
Бровври 

Проектуввння та реконструкція приміщень І 
І 

військомату під офісні приміщення по вул. 44,902 33,8 75,3 І Грушевського в м.Бровари 
, 

Проектування та будівництво зовнішніх 

кабельних мереж 1 О кв для 
електропостачання lV-ro жилового району 4931,181 4931,18 100,0 
(від ПС "Алюмінієва", "Металургійна" дО РП 

(ТП)-5) в м. Бровари Київської обл. 11 черга 

Управління праці та соціального захисту 
200 200,0 100,0 

населення БроварськоУ міської ради 

180409 кп «Аптека матері і дитини» 200 200,0 100,0 

Управління житлово-комунального 

господарства 
6811,0 5456,0 80,1 

150101 Всього, в Т.Ч. по об'єктах: 200,0 200,0 100,0 

Будівництво магістрального водопроводу по 200 200,0 100,0 
вул. Старотроїцька 



IJ 

180409 Поповнення статУТННХ ФОндів 6611 

Поповнення C1'a'JYI'Н0гo фонду "Служба 3000 
замовннка" 

Поповнення статутного фонду КП 21J1 
"Броваритеплоенергомережа" 

Поповнення cтaтyrHOГO фонду комунального 
1500 підприємства Броварської міської ради 

Київської області «Бровариводоканал» 

180409 Внконком Бровареькоі міськоі радн 101,28 

Поповнення C1'a'JYI'Н0гo фонду КП "Бровари- 101,28 
інвестбуд" 

Всього 22302,3 

Цільові фонди, утворені .місцевими радами 

(сnецlШtьний фонд) 

Иазва головного розпорядника Затверджено з 

урахуванням 

внесених :lМін 
на2010р. 

Виконком Броварськоі міськоі ради (240900) 291.92 
Заміна та реконструкція ліФтів 191,92 
Програма діяльності та фінансової підтримки 
J)eдакції газети "Броварська панооама" 1000 
Управnіннв освітн Броварськоl міськоі ради 

(240900) 485378 
Програма обдарованість(підвіз учнів) - погашення 
заборгованості минулого рокУ 169 
Поогоама «Загальна середня освіта» 252478 

Програма «Дошкільна освіта» 216,0 

Управnіннв житлово-комунального господарства 

Броварськоі міськоі радн (240900) 3808.175 

Реконструкція житлового фонду 25 І 

Утоимання об'єктів благоустрою 1781,3 
Утримання об'єктів благоустрою зеленого 
господарства 532415 

Організація робіт по безпеці дорожнього руху 223580 

Ремонт дорожнього покриття 1063 О 

Благоустрій <<Подвір'я» 18228 
Інформаційно-технічне за6е3печення, держмито 0,5 

5256,0 79,5 

2767,0 92,2 

1339,0 63,4 

1150,0 76,7 

101,280 100,0 

101,280 100,0 

13206,2 59,2 

тнс.грн. 

касові О/о 

вндаткн на внконан 

01.01.2011 ІІЯ 

2561 87,7 
191,519 99,8 

646 64,6 

4104 846 

16,9 100 О 
178,1 70,6 

215,4 99,7 

"28707 754 

25,1 100,0 

1695,3 95,2 

523,5 98,3 

2195 982 

404,1 38,0 

2,8 1,5 
0,5 100 

, 
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Управління праці та соціального захнсту 
299,417 

населення Броварськоі міськоі радн (240900) 

Доплата до пенсії 192,09 
Пільга в оплаті за користування житлом (квартирна 

107,327 
плата) та в оплаті комунальних послvг 

Відділ капітального будівництва Броварської 

міськоіради(240900) 3366 
Проектування та реконструкція приміщень 

військкомату під офісні приміщення по вул. 

Грушевського в м. Бровари 302,9 
Проектування та капітальний ремонт магістральної 
вулиці загальноміського значення (вул. Київська) в м. 

Бровари (від вул. 8 березня до вул. Гагаріна) 33,7 
Фінансове управління Броварськоі міськоі ради 

.(250344) 100.0 
Програма діяльності та фінансової підтримки 

Державного професійно-технічного навчального 

закладу "Броварський проФесійний ліцей" 100,0 

РАЗОМ 5321.49 

Пояснююча записка 

про бюджетну заборгованість по 

м. Бровари станом на 01.01.2011 р 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

297,7 

192,09 

105,6 

О 

О 

О 

800 

80,0 

3915,0 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.11 р склала 69 985,07 грн.: 
КЕКВ 1110 - 892,78 грн. (заробітна плата), 
КЕКВ 1120 - (нарахування на заробітну плату), заборгованість-

99,4 

100,0 

98,4 

О 

О 

О 

80 О 

80,0 

73,6 

68 880,53 грн., виплачені та нараховані в грудні лікарняні, невідшкодовані 

фондом соціального страхування. 

КЕКВ 1131- (предмети обладнання та інвентар) - 38,55 грн. 
порівняно з початком року - зменшення. 

КЕКВ 1134 - (оплата послуг) - заборгованість - 123,82 грн. передоплата за 
послуги зв'язку. 

КЕКВ 1163 - (оплата за електроенергію), має місце заборгованість орендарів 

- 49,39 грн., за електроенергію. 

Кредиторська заборгованість: 

Сума кредиторської заборгованості на звітну дату склала -
3 633 851,66 грн. 
Із загальної суми заборгованості, термін оплати якої не настав - 3399 819,06 
грн. 

Заборгованість в розрізі КЕКВ складає: 
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КЕКВ 1131 - 100 451,15 грн. - недофінансовано. 
зменшення порівняно з початком року; 

КЕКВ 1133 - 745 626,03 грн. - недофінансовано. 

збільшення порівняно з початком року на 445 190,42 грн. 
КЕКВ 1134 (ОІШата послуг) - 195 928,97 ГРН., виникла згідно договорів та 
прийнятих актів наданих послуг, термін ОІШати якої не настав. 

збільшення порівняно з початком року на 65 862,03 грн. 
КЕКВ 1135 (інші видатки) - 23 437,60 грн. - недофінансовано. 
порівняно з початком року - збільшення. 
КЕКВ 1140 - 63 361,82 грн. - недофінансовано. 

збільшення порівняно з початком року на 23 756,22 грн. 
КЕКВ 1160 - 662 933,44 грн. - термін ОІШати якої не настав, оплата згідно 

догорів. Заборгованість в розрізі: 

КЕКВ 1161 - 593 860,98 грн. недофінансовано. 

КЕКВ 1162 - 5 233,54 грн. недофінансовано; 

КЕКВ 1163 - 10056,35 грн. недофінансовано; 
КЕКВ 1164 - 44 259,53 грн. недофінансовано 

КЕКВ 1165 - 9 523,04 грн. недофінансовано, а саме: 

( послуги по ручному прибиранню; послуги по механічному прибиранню міста; 

послуги по вивозу ТІІВ; послуги по утриманню парків; послуги по утриманню 

кладовищ; послуги по утриманню доріг); 

КЕКВ 1170 - 296 308,00 ГрН. - недофінансовано; 

КЕКВ 1300 - заборгованість в сумі 1 545 804,65 грн., в тому числі за рахунок 
субвенції з Держбюджету - 1400 993,59 грН. 

Має місце прострочена кредиторська заборгованість в сумі 

234 032,60 грн., а саме: 
КЕКВ 1140 - 284,50 грн. по КФК 010116. 
КЕКВ 1172 - 32944,00 по КФК 170102. 
КЕКВ 1343 - 200804,10 грн. по КФК09000 за рахунок субвенцій з Держбюджету-
200 804,10 гри. 

СIlEЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Дебіторська заборгованість СJ(Jlала - 3547,50 грн., 
саме: 

КЕКВ 1120 - 3547,50 грн., нараховані та ВИІШачені лікарняні за грудень, не 

відшкодовані фондом соціального страхування. 

Має місце кредиторська заборгованість в сумі - 8 989 642,68 грн., в тому 
числі прострочена - 8 985 107,68 гри. 
Заборговаиість в розрізі КЕКВ cJ(Jlaдat: 
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КЕКВ 1134 44 522,40 грн., недофінансовано, в т.ч. прострочена 
заборгованість - демонтаж тиру зош N!!2. 

КЕКВ - 2000 ( капітальні видатки) - 8 945 120,28 грн. в тому числі 

прострочена - 8 940 585,28 грн. 
термін оплати якої не настав - 4535,00 грн. 

КЕКВ 2123 - 466 328,21 грн.: 
-344 134,61 грн., - за проектування, коригування робочого проекту та 
будівництво кладовища; 

-122 193,60 грн. - за проектування, корегування проекту та будівництво адмін. 
будинку з благоустроєм прилеглої території та культурно-виставкового комплексу 
з глядацькою залою на 448 місць 

КЕКВ 2133 - 901532,00 грн.: 
-41 106,00 грн. - капітальний ремонт тротуару, виникла згідно підписання акту 
виконаних робіт від 23.06.2010р; 

-797 023,60 грн. - кап. ремонт дорожнього покриття вулиць, кап. ремонт 

міжбудинокових проїздів, згідно договорів, з моменту підписання актів 

виконаних робіт від О 1.08.2008р, 20.1 0.2008р, 20.11.2009р. 
-33 650,80 грн. - проектування та кап. ремонт магістральної вулиці (міського 

значення); 

·29 751,60 грн. - капітальний ремонт вхідної частини групи зош N~ 2 

КЕКВ 2143 -7 577 260,07 грн.: 
- 302 858,19 грн. - проектування та реконструкція приміщень військомату під 

офісні приміщення по вул. Грушевського в м.Бровари 

• 7 274 401,88 грн. - за проектування та реконструкцію плавальних басейнів -
«Купава » та « Лідер»; проектування та реконструкція магістральних вулиць 
районного значення; загальноміського значення; проектування та реконструкція 
приміщень військкомату під офісні приміщення по вул. Грушевського в 

м.Бровари; проектування та реконструкція господарчо-питиого водопроводу; 

проектування та реконструкція дитячої школи мистецтв з благоустроєм прилеглої 
території та шатровим дахом. 

Вищезазначена заборгованість виникла в зв'язку з недофінансуванням. 

Начальник 

фінансового управління Н.О.llаламарчук 
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