
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про формування бюджету міста на 2006 рік. 
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Міністерством фінансів України доведений обсяг показНИlсів видатків, що 
врахований при визначенні обсягу міжбlоджетного трансферту на 2006 рік на 
,соціально-куль-ryрну сферу по м. Бровари занижено в середньому 25%, що 
складає в абсолютних цифрах 9190 тис. грн. 
'," , для забезпечення територіальної громади якісними послугами в соціально
культурній сфері по делегованим повноваженням та керуючись ст. ст. 32 6,63,67 
3Щ<<?ну України " Про місцеве самоврядування в Україні", врахОВУЮЧИ 
рекомендації постійних комісій з питань соціально-економічного та культурного 
р~звитку бюджету, фінансів та цін, міська рада: 

. 
ВИРІшила .... 

: ... 
1. 'Головним розпорядником бюджетних коштів провести розрахунки по 

;галузям на основі норматива мінімальної фінансової потреби та подати 
фінансовому управлінню для формування бюджету міста на 2006 рік. 

•. .:'......... О. 

2., 'Фінансовому управлінlПО подати проект БJоджету міста на 2006 рік на 
" 'затВердження сесії Бро~арської міської ради . 
. . 

з: '~~трати по бюджету міста, що виникли в наслідок рішень органів 
, ~\. державної влади і не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами 
",деЛегованих державою ПОВНОВЮlсень Jсомпенсувати міському БЮД>IСету з 
: Дep~aвHOГO бюджету України відповідно чинного законодавства . . 
4:<Д~e ,::ріщення направити Президенту України" Голові Верховної 
О" ,У.уфВfііи, Прем"єр-Міністру України та в Асоціацію t4іст,України . 
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S.:iJ(~~~~ за виконанням рішення покласти на секретаря ради . 
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ПодaнкR: 

начальник 

фінансового управлінНJI 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар міськоі ради 

- перший заступник міського голови 

- завідуюча юридичним відділОМ 

-JI 
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иР/ !и uии А.М.ЗелеНСЬka 

О.А.Кияници -----------------

, ~ LГ.Лавер 

Нl.Сачеико 

- завідуюча загальним відділОМ ~ 
....::І>с ___ Н.ІІнатюl 

голова постійноі комісії з питань 
соціально-екномічиого розвитку 
бlОДЖету І фінансів та цін І 

--___ ~В.І.Бєлік 



Міському голові 

Антоненко в.о. 

Начальника фінансового 
. 

упраВЛІННЯ 

А.М.Зеленська 

СЛУ:J/сбова записка 

по фОР]'(ІуваНН10 бl0д:J/сеmа .1\" іста на 2006ріl\ 

Міністерством фінансів України доведений обсяг показників 

видатків, о що враховані при визначені міжбюджетного трансферту на 

2006 рік на ВИJ(она~ня делегованих повновюкень у соціально-культурній 

сфері заНИ)lсено в середньому на 25 %, що складає в абсолютних 

цифрах 9 млн. 190 тис. грн. 

Аналіз показників, доведених міністерством фінансів України 

свідчить про те, що, фонд заробітної плати по бюджетним установам 

СЮІаДає 89,9 % в Сlсладі витрат. В 2005 році фонд заробітної плати по 
, .-

. бюджетним установам складав 75,9 % від затвердженого бюджету. 
.... . 

!: : Цей фаlСТ свідчить про те, що соціально-культурна сфера міста 
,. . , 
Не.буде забезпечена бюджетними призначеннями на оплату інших 

о оо 

,захищених статтей (харчування, енергоносіі), що негативно вплине на 
О. ' . .. ' 

: Р~Qб,о~ комунальних СЛУХ сб міста та забезпечення неякісними послугами 
·:j~;иоЩезазначених 'сферах. о , • ' 
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БІЛЬШ детальнии анаЛІЗ по галУЗЯХ додаЄТЬС}l. 
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~,рmанС:ОВI~roупр~~ .. 
j O,~k.4M~ А.М.3еленська 
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~і~~наіііз~ показників видатків на 2006 рік 
Q~~:~~':::::!::""::::'::;":":' . : . . . :' . .. . . 
Установи 

. ... ''': , Доведено Мін. ФІН Розрахунковий фонд Харчува Енерго Необхідно на Розрахунки 
3 урахуванням заробітної плати носіі 

. . 
ння захищеНІ покаЗНИКІВ на 

тарифної сітки 
. 

основі мін.фін І 
стаТТІ 

потреби 
1 2 3 4 5 6 7 

тис. грн % 

Освіта 28834.8 24261 84.1 3500 2500 30261 34526.2 
КУПЬ1Ура 1929.7 2163.5 112.1 100 2263.5 2605.6 
Фі3КУПЬ1УРа 973.1 1705.8 175.3 200 1905.8 2541.2 
Соц.з8ХИСТ 1359.1 1219.9 89.8 68 1287.9 1588.8 
Орraни місцевоro 2757 2879.9 104.5 132 3011.9 3782 
самоврядування 

8сьоro 
.-

35853.7 32230.1 89.9 3500 3000 3~~39.1 45043.8 
'--

Начальник управління ~~~~~I~ А.М Зеленська 
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