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КеРУЮЧJIСЬ п.23 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні" та враховуючи висновки постійної комісіі з питань coцiВnЬHO
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська 

"оська рада 
Вllрішnла: 

Затвердити звіт про вихон8ННJI бюджету міста за І півріччя 2006 року: 

l.по доходах у загальній сумі 42236,0 тис. ГРН., у тому чиcnі: 
1.1.по загальному фонду 31941,2 тис. грн., з вих: 

субвенції, отримані з державного та районного бюджетів - 7122,0 
тис. грн.; 

1.2.по спецівnьному фонду 10294,8 тис. ГРН., з них: 
впасні надходження бюджетних установ -2875,7 тис. грН.; 
надходження в цільові фонди -203,8 тис. грН.; 
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Інформація 

про хід Вllконання БJоджету міста БроваРl1 
за І піврі .... я 2006 року. 

ДОХОДИ 

Доходи місцевих бюджетів скnадаютьСJl з доходів загального фонду, доходів 
спеціanьного фонду, та офіційних трансфертів. До загального фонду бюджету 
міста Бровари надіЙJШIО 24819,2 тис.грн. доходів, в тому чиcnї податкових 
находжень 24658,8 ТИС.грн., неподаткових - 160,4 тис. грн. План І піврічЧfl 
виконаниі на 106,1%. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року податкові і неподаткові 
надходжеННJI в цілому зроcnи на 6326,9 тис.грн., або на 34,2 %. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 72,3% 
Плата за земmo -9.6% 
ЄДИНИЙ податок -9,5% 
Місцеві податки і збори - 2,4% 
Плата за торговий патент - 5,2% 

До спеціального фонду зараховано 7195,3 тис.грн доходів. Разом вадіЙIWIО до 
загапьного ( без BPВXYВ8ННJI трансфертів) і спеціального фонду -32014,5 тис. грн., 
ЩО на 45,5 % більше ніж за відповідний період минулого року. 

За І півріччя 2006 року по закріплених доходах надіЙlПло 21788,4 тис.грн., ЩО 
становить 106,6 % до ппану. 

По кошику власних доходів Надійшло 30ЗО,8 тис.грн., ЩО скпадає 102,7 % до 
ппану на І півріччя. 

Крім того до бюджету міста Бровари надійшли субвенції: з Державного 
бюджету на суму 7З29,7 тис. грн., з районного бюджету - 16,0 тис.грн. 

Податок 3 доходів фізllЧВИХ осіб. 

За І півріччя 2006 року надійшло податку з доходів фізичних осіб 17948,2 
тис.грн. при Ш1вні 165З 1,7 тис.грн. ВихонВННJI становить 108,6%. 

В порівНJIННЇ з відповідним періодом минулого року НадХоджеННJI по податку 
з доходів фізичних осіб зрocnи на 6447,4 тис.грн., або на 56,1%. Фіксованого 
податку надііЬ.пло 180,8 тис.грн. 
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Плата за зеJ\IЛIО. 

Плата за землю є другою за величиною складовою частиною доходів бюджету 

міста. При плані 2324,S тис.грн., фактично одержано 2381,S тис.грн., або 102,5 % 
від запланованої суми. Недоїмка по платі за земmo на 1.07.2006 року становить 
1163,6 тис.грн., що на 67,S тис.грн. більше в порівнянні з початком року. 

Найбільшу заборгованість по платі за землю мають(контингент): 
Казенний завод порошкової металургії - 1422,1 тис.грн. 
дп "Радіопередавanьний центр" - 900,3 тис.грн. 
дкп "Монтажник" - 10,9 тис.грн. 
ВАТ БЗБК - 15,6 тис.грн. 
ДТ "Меблевик" - 18,9 тис.грн. 
ВАТ "Світлотехніка" - 32,7 тис.грн. 

Місцеві податки і збори. 

IInан надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 102,6 %. При 
плані надходжень 580,9 тис.грн. одержано - 595,8 тис.грн. В порівНJIНні з 
відповідним періодом минулого року надходжеННJI по місцевих податках і 

зборах збїnьПIИJIИСЯ на 17,3 тис.грн. ЗбільшеННJI надходжень по місцевих 
податках і зборах відбулося в основному за рахунок збільшеННJI надходжень по 
комунальному податку. З початку року по цьому податку надійmnо 203,3 тис.грн., 
що на 22,2 тис.грн. більше ніж за анanогічиий період минулого року. 

Плата за торговий патент. 

НадходжеННJI ШІати за торговий патент складає 1291,2 тис.грн. при мані 
1217,S тис.грн., виконaннJI прогнозних надходжень склanо 106,1 %. В порівШlННі 
з І півріЧЧJIМ 2005 року надходжеННJI по цьому податку збільmилися на 273,7 
тис.грн., або на 26,9%. 

Єдиний податок з суб"єкrів ПЇДПРllЄМНllцькоі діялЬНОсті. 

При мані надходжень єдиного податку 2535,0 тис.грн., фактично одержано 
2345,8 тис.грн. Вихон8ННJI склало 92,5%. В порівНJIННі з відповідним періодом 
минулого року надходжеНIIJI по єдиному податку у співставних одиииЦRX 
збільшилися на 476,9 ТИС.грН. 

Дер_авне МІІТО. 

Відповідно до Закону Украіни Про державний бюджет Украіни на 2006 рік до 
бюджету міста зараховуєІ"ЬСЯ державне мито, визначене законодавством. При 
плані надходжень 101,1 тис.грн., фактично надiйmnо 125,0 тис.грн. Виконання 
становить 123,6 %. 



ВИДАТКИ 

Видаткова частина бюджету по загальному фонду міста за І півріччя 2006 
року виконана на 81,4 %. 

ВиконаННJI видаткової частини бюджету по зaranьному фонду міста за 
звітний період характеризуєrьСJl такими даними: 

3агалЬІІІІR фО.1Д тис. грн. 

N!КФК Зrrrверджено Касові % 
з урахуванн.м видатки виконан 

внесених змін на н. 

І пів. 2006 р. 
.010116 Органи місцевого самовр.дуванн. 3362.8 2825,0 84,0 

070000 Освіта 20373.5 16759,4 82,3 
.080000 Охорона здоров'. 45.0 23,0 51,1 
.090000 Соцзахист та соцзабезпеченна 8189.8 6941,6 84,8 
100000 жкг 3621,5 2604,2 71,9 
110000 Культура 1478.4 1208,7 81,8 
120000 Засоби масової інформації 295,8 237,5 80,3 
130000 Фізкультура і спорт 1009,6 813,3 80,6 
170000 Транспорт, дорожнє господарство, 651.8 403,3 61,9 

звазок. телекомуніхвціі та інФОРМатика 
250203 Проведенн. виборів народних дenyraтiB 473,2 182 38,5 

Верховноі Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад та сшьських, 
селищних, міських ro.niB 

250301 Кошти, що передаютьса до Державного 1345.8 1345,8 100,0 
бюджетУ 

250344 СубвенцiJlз місцевого бюджету 84 52,5 62,5 
державному бюджету на виконНJI 

програм соціanьно-економічонro та 
Ікультурного РОЗВИТКУ регіонів 

250000 Інші видатки 618,9 411 66,4 

Всього 41550,1 33807,3 81.4 

Орraви Mieцeвoro С8моврsrд,yвaиВR 

Касові видатки за звітний період по розділу "Органи місцевого 
самоврJIДyВ8ИВJI" сJCJIалв 2825,0 тис.гри. ВиковaввJI видаткової частини по цьому 
розділу склало 84,0 %. 

Освіта 
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Касові витрати за звітний період по розділу «ОсвіТІ) смали 16759,4 тис.грн. 
За рахунок цих коштів yrpимувались 1 О загальноосвітніх шкіл, 15 дитячих садків, 
ДИТЯЧИЙ будинок "Любисток", вечірня школІ, методичний кабінет, ЦБ, 
господарська ГРУПІ, 5 позашкільних закладів, здійснювалась 

Охорона здоров 'я 

Відповідно до Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалІДІВ та 

соціально незахищених верств населення в бюджеті міста Бровари на І півріччя 
2006 року передбачено 45,0 тис.грн. на безкоштовне та пільгове забезпечення 

лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконання становить 23,0 
тис.грн. (51,1 %). 

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

захист та соціальне забезпечення за І півріччя 2006 року смало 6941,6 тис.грн., 
або 84,8 %. За рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, допомоги сіМ'JlМ з 
дітьми, yrpимувались відділ у справах сім'ї та молоді, територіальний центр по 
обслуговуванюо пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян, надавались 
пільги надані міською радою. 

Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадив має 3 відділеННJI: соціальної допомоги на дому, 
грошової та натуральної адресної допомоги, соціально-побyroвої реабілітації 
денного перебувlНИJI. 
По КФК 090412 "Інші ВИдИ соціальної допомоги" з ypaxyвaвнJIМ внесених змін на 
І півріЧЧJI 2006 року передбачено 248,1 тис.грн. За звітний період здійснені 
видатки на суму 176,8 тис.грн., з них: 

- на ПОХОВIНИJI непрацюючих громадян - 5,4 тис.грн.; 
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам - 36,2 

тис.грн.; 

- надання безкоштовних обідів малозабезпеченим громадинам - 12,5 
тис.грн.; 

- на соціальні послуги громадинам міста по дoгтrдy за інвалідами - 7,3 
тис.грн.; 

- на придбaннJI і BCТlНoвneHНR газових IIJIИт і газових колонок - 89,7 тис.грн.; 
- на BcтaнoвneННR телефонів ветеранам Великої ВітчизRJIНОЇ війви - 9,9 

тис.грн.; 

- на ВИКОНaннJI програми '-Вчитель" - 0,6 тис.грн.; 
- надання стипендій кращим студентам міста - 2,7 тис.грн.; 
- HaдllННJl матеріальної допомоги студентам із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбaвnених батьківського піклування - 12,5 тис.грн. 
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За рахунок коштів по КФК 0911 ОО "Молодіжні програми" yrpимувалось 6 
підліткових клубів за місцем проживанНJI, центр соціальних служб ДЛJI молоді, 
проводились заходи. 

За рахунок коштів по КФК 091209 "Фінансова підтримка громадських 
організацій" виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ та організації 
воїнів Афгану у сумі 5,2 тис.грн. 

За рахунок коштів по КФК 091214 "Інші установи та заклади" проводились 
видатки на yrpиманни Центру ранньої та медико-педагогічної реабілітації дітей
інвалідів та Центру опіки дитини у сумі ЗО,7 тис.грн. 

]Китлово-ко~нальнегосподарство 

Касові видатки по цьому розділу склали 2604,2 тис.грн., видатки були 
направлені на благоустрій міста (2487,9 тис.грн.), дотацію житлово
комунальному господарству (66,0 1'Ис.грн.), капітальний ремонт житлового фонду 
(50,З 1'Ис.грн.). 

Культура 

Виконання видаткової частини бюджету міста по установах культури за І 
півріччи 2006 року характеризуєrьСJl такими даними: 

Загальний фонд тис. грн. 

Звтвердж.з Касові % 
урахуваННJlМ видатки викона 

внесених змін HНJI 

на І піврі'l'lJl 
2006 року 

110103 Заходи по мистецтву 163,5 141,4 86.5 
110202 МУзеї та виставки 34.3 24,4 71,1 

110204 Палаци і будинки культури 173,5 145.4 83,8 
110205 Школи естетичного вихов. 1024,9 824,6 80,5 
110502 Центрanізована бyxranтеріJl 33,0 23,7 71,8 
110206 ЗдійсненНJI виплат, визначених Законом Украіни "Про 49,2 49,2 100 . реcrpуктуризацію заборгованості з виплат, передбачених 

cтaтreю 57 Закону Украіни "Про освіту" педагогічним, 
науково-педагогічним та іншим кaтeгopїJIМ працівників 
НВ8'1anьних закладів 
Веьоro 1478,4 1208,7 81.8 

в звітному періоді в двох ппсолах працювали такі класи: фоprепіано, народні 
інструменти, струнно-смичковий, гітара, баин-акордеон, бан.цура, духові 

інструменти, хореографічний. 
у міському культурному центрі <dIрометей» на протпі звітного періоду 

працювали такі студії: театр «MВnЬB8», хореографічна студіи народного танцю 
«Барвінок», споprивно-бвnьного танцю~ театр-студіи «Едельвейс», доросла 
театральна студія вокальво-естрадвого СПІВУ. 



6 

ФІЗI .... lа культура І спорт 

На протязі звіmого періоду по цьому розділу пройuши видатки на загальну 
суму 813,3 тис.грн. За рахунок коштів по даному розділу yrpимувалися дві 
Д1ОСШ, централізована бyxranтерія, СПОРТКОМlJJlекс "Світлотехніка" І мавальний 
басейн "Купава", надана фінансова підтримка гандбольному клубу 

ссАвтомобinісТ» на проведення навчально - тренувanьних зборів і змагань в сумі 
30,8 тис.грн. 

Резервний фонд 

В бюджеті міста на 2006 рік по КФК 250102 "Резервний фонд" 

передбачено по стану ва 1 JlИПНЯ 2006 року 103,1 тис.грн. за І півріччя 2006 року 
було виділево кошти упрaвnїншо житлово-комунального господарства на омату 
робіт по розчищевшо CBiry та снігових заметів на вуnицях та прибудинкових 
територія міста в сумі 30,0 тис.грв., та ва ОПJIату робіт по відкачці та вивозу талих 
вод з піДТОПJIевих територій в сумі 29,8 тис.грн. В зв'язку З перерозподілом 
видаткової частини зaranьного фонду резервний фонд збільшено - на 3,9 тис.грн. 
Крім того, розмір резервного фонду зменшено: 

n ва 19,0 тис.грн. згідно рішення Броварськоі міської ради від 23.02.2006 
р. .Ne 931-44-04 "Про внесення змін до рішеВНJJ Броварськоі міськоі 
ради від 29.12.2005 р. "Про бюджет міста на 2006 рік"та до додатків 
1,2,3,4,5", ваправивши ух ва поточні видатки по КФК 250205 
"ПроведеНШІ референдумів" виконхому Броварськоі міської ради в сумі 
6,0 тис.грн. та ПО КФК 250344 "Субвеиція з місцевого бюджету 
державному бюджету на викон8.НШІ програм соціально-економічовro та 
культурвого розвитку регіонів" фінансовому упрaвniввю Броварської 
міськоі ради в сумі 13,0 тис.грн.; 

2) на qyмy 20,0 ТИС. грн. згідно рішеВВJI Броварської міської ради від 
11.05.2006 р . .Ne 15-03-05 "про внесевня змін до рішення Броварської 
міської ради від 29.12.2005 р. "Про бюджет міста на 2006 рік" та до 
додатків 1,2,3,4.", направивши ух ва ОІШату eBeproHociїB відділу у 
справах сім'ї та молоді Броварської міськоі ради в сумі 10,0 тис.грн. та 
на вадавня мaтepi8JJЬHOЇ допомоги ПОЛУJIВ В.М. ва відппсодyв8.JIВJI 
втрат завданих похсехсою по вyn.І<иі'вська,37 по КФК 090412 ''Івші 
видатки ва соці8JIыІий захист" yпpaвnівшо праці та соціальвого 
захисту населення Броварської міської ради в сумі 10,0 тис.грн.; 

D на qyмy 10,0 тис. грв. щ;дво рішення Броварськоі міськоі ради від 
01.06.2006 р. N9 23-05-05 "Про BHeceННJJ змів до рішення Броварської 
міськоі ради від 29.12.2005 р. "Про бюджет міста ва 2006 рік" та до 
додатків 2,3,4.", ваправивши іх на вадання мareріальноі допомоги 
ПоJIИВJIВОМУ В.І. ва відшкодУВання втрат завданих пожежою по вул. 



Маковського 31 по КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист" 
упрaвnінню праці та соціального захисту населення Броварської 
міської ради в сумі 10,0 тис.грн.; 

Різні ВllПJlаПI 

По КФК 250404 «Різні виплати» за І півріччи 2006 року пройшли видатки по 
загальному фонду на суму 400,9 тис. грн., в тому числі : 

- випуск та розповсюдження газет "Броварська панорама" в сумі 72,7 
тис.грн.; 

- ДJIJI реалізації заходів проекту "Підвищення ефективності використання 
комунальної власностї за рахунок впровадження новітньої системи 
упрaвnіння комунапьвими підприємствами міста - 186,9 тис.грн.; 

- надання матеріапьної допомоги з депyraтського фонду -6,8 тис.грн.; 
- інформаційні послуги по висвітленню діяльності виконавчих органів 

місцевого самоврядування в сумі 59,6 ТИС.грн. 
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням опорно

рухового апарату "Прагнення" - 9,0 тис.грн.; 
- підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства Червоного 

Хреста України в сумі -6,0 ТИС.грн.; 
- по програмі розвитку малого підприємництва в. м.Бровари на 2005-2006 

роки - 24,0 тис.грн.; 
- оплата послуг агенству креДИТНИЙ рейтинг повязана з порядком надання 

кредиту - 29,7 тис.грн.; 
- сплата членських внесків Асоціаціі міст Украіни у сумі 6,2 тис.грн.; 

.3а рахунок вільвих змишків бюд!Сетип коштів ставом ва 01.01.06 
року збільшено видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму 619,2 
тис.грн., з них : 

1.1 Управлінню житлово-комун8JIыІго господарства Броварської міської 
ради - 299,0 тис.грн., в тому числі: 

1.1.1. по КФК 100203 "Благоустрій місТ' -109,0 тис.грн.; 
1.1.2. по КФК 090412 "Іиші видатки на соціапьний захист" - 90,0 тис.грн.; 
1.1.3. по КФК 100103 "ДoтaцiJI житлово-комунальному господарству" -

100,0 тис.грн. 
1.1.2.Упрaвniнню праці та coцi8JIЬНOГO захисту населення Броварської 

міської ради : 
1.1.2.1. по КФК 090412 "Iиmі видатки на соціальний захисТ' -30,0 тис.грн. 

1.1.3. Виконкому Броварської міської ради -290,0 тис.грн.: 
1.1.3.1. по КФК 120100 "Телебачення і радіомовлення" -53,3 тис.грн. 
1.1.3.2. по КФК 091209 "Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів і ветеранів" - 2,4 тис.грн. 



1.1.3.3. по КФК 110103 "філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші 
мистецькі заклади та заходи" - 1 5,0 тис. грн. 

1.1.3.4. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування"-152,8 тис.грн. 
1.1.3.5. по КФК 250404 "Інші видатки" - 66,S ТИС.грн., 
1.1.4. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 

Броварської міськоі ради : 
1.1.4.1.КФК 010116 "Органи місцевого самоврядування"- 0,2 тис.грн. 

Бюдх(ет розвитку міста 

(с:пеціаnьиий фонд) 

КФК Назва толовного розпор.дника ПередбвЧellО в КасовІ 

Коштів 
бюд-,кеті Ilа І ВllДаТКl1 

півріЧЧJI.2006 С'ПІНОI\I Ilа % 
Об'єкт ~oкy 1.07.2006 

ТJIf:.fPII. ТJIf:.rpll. 

1 2 З S 6 

150101 IвIIКОІIDВЧIIЙ комітет Броварсько' місько' 2910,5 1508,3 51,8 
радІ. 

~удівництво адмінбудинку (П черга) по 
Вул.Гагаріна 18 100 0,0 0,0 
PeKoHCТPYКцiJJ MaRдaнy нв перетині 
~ульвару. Незалежності та вул. Гагарінв (ІІІ 
~epгa) та придбвнна оБJIаднвно 200,0 161,4 80,7 
~удівниЦТ80 пuiJIьЯону бюветноro 
Іводопостачвно в раАоні парку 
I«nриозернd» 21,0 lЗ,7 6S,2 
lРекон ... &tI.J"lЩiR вув. Грушевськоro 600.0 142,5 2З,7 

IПроеacryвaННR і будівництво водопроводу 
Стічної води по масиву «Оболон&» ЗО,О І,З 4,3 
Реконструкців кінотеатру ім •• Т.Г. Шевченка 
~iд П8JIац урочистих подіЯ 1177,S 917,З 77.9 
nроеacryвaнив реконструкції MancтpanIaHor 
!вУJIиці раАонноro значепив -
!ВУJI.Воз 'еднанив 80,0 79,9 99,9 
Будівництво поnиввnьноro водопроводу в 
парку «I'IepeMOJ"8) зі спорудами збору, 
очищенив та ВИКОРИСТ8Иив поверхневих вод 

10-ro MЇКDopaAoHY м.Бровари 92,0 0,2 0.2 
~удівництво Римо-lСаТOnИЦlaкоі церкви 
~n1V!f!uтoi Діви Маріі Н ної lIопоrи» SO,O 0,0 

'екон .. • паоку їм. Т.Г .шевченка SO,O 1,6 3,2 
~удівниЦТ80 церкаи C8llTO-ДМитріївської 
парафії УІЩ . SO,O 0,0 

Проеacryвaнив та рекоиструкцiR парку 
30,0 0,4 1.3 ЩlРОзерИИЙ» 



!Проектні роботи по проеrnyвaнНIО в'Тздних 
~HaкiB 30.0 0,0 
!Проектні роБОТІ! з виготовлеННJI «Техніко-
Іскономічного розрахунку транспортного 
СПОЛуЧенНІ БООВВDи-Кltїв-Бровври 150,0 90,0 60,0 
БудіВНIЩТВО цеDКВИ «Пстоа і ПВВЛ8» 150,0 0,0 

Будівництво церкви .покрови ПресВJlТOЇ 
Богородиці» 100,0 100 100 

150101 ВіддіJl з фЬ •• 'Іllоі кУЛЬТУОl1 та спорту 90.5 0.2 0,2 

РеконструкціJl мавмьного басеЯну 
«КynаВ8» 90.5 0,2 0,2 

150101 Відділ освіТ0 1707.0 606" 35.6 
РеконструкціJl дахів в заJCIJВДах освіти 817,0 394.2 48,2 
!Будівництво мінікоте.пьні в ЗОШ НІ 3 120.0 0,0 
РеКОН"',UfIЩUI m..,..nv ЗОШ Jё 9 255,0 76.5 38,3 

РеконструкціJl ДИ3 « РомашJC8» 95.0 48.1 50,6 
РеконструкціJl даху НВЦТМ 60.0 0.0 
Рекон",&u.tкціи басеЯнv «Лідер» 100.0 0.0 
Проектні роботи щодо будівництва школи-
taдкa Jё 1 на існуючому подвір'ї ЗОШ НІ 1 10.0 0,0 
Проектні роботи на добудову корпусу зош 
lN'e2 100.0 0.0 
~eKoHcтpyкцiJI мереж ГВРJlЧОГО та холодного 
!аодопостачвнНІ ДИ3 «ЗірочКВ» 50.0 0.0 

PeKoHCТPyкцiJI спортивного залу гімназіі 100,0 88,1 88,1 
ім •• I.С.ОліЙника 

[упрамінив ZIITJIOBD-КОМ)'ll8JlЬНОro 3897,0 1832,5 47,0 
rocnQAalU!'l"lUl 

150101 !Капітальні вкладеНIUI 1577.0 332.5 21.1 
!програма peKOH .... uy.lU-'іТ ЖИТЛОВОГО 450,0 Ш 5,0 
іПроrpама перспективного розвитку 
IвОДОnPОВЇДНО-К8НмЬаційного господарства 
rra забезпеченна населеННJI JlкіСНО10 питною 
!водою 250,0 75.0 30.0 
!Проектні роботи та реконструкцію мереж 
tювнішнього освітлеННJI 50,0 0,0 0.0 
!Рекон • дооіг і ~uuH .. uiB 50,0 0.0 0,0 
[Рекон-..& • теплиці кп «БРОВВDИ-фЛОРIІ» 30.0 0.0 Q.O 
Проrpама розвитку теnлозабезпечеННJI міста 
ra впроввджеННJI енергозберіraючих 
технологіR 45,0 0,0 
Проект відводу в постіRне кориaryвaннв 
!емельноі дїЛJIнки під будівництво нового 
JClJвдовища ПО ВУЛ. Кyryзова 12.0 3.0 25.0 
Svдівництво ДИТJI'IИХ мaR~чиків (програма 200.0 144.3 72.2 



~(Подвір' 'І))) 

~еконструкція мереж ЗОВllішнього 
~світлеlfНЯ 100,0 0,7 0,7 
Будівництво маRданчиків ДІІя збору ТВП та 
придбання обладнання 190,0 I,S 0,8 
Будівництво парку в районі масиву 
сТоргмвш)) 200,0 8S,S 42,8 

180409 ПОПОВІІСІІІІ. СТВ1УПIІІХ ФОllдів 2320,0 1500,0 64,7 

Поповнення cтaтyrHoгo фонду ВУКГ 630,0 630,0 100 
Поповнення cтaтyrHoгo фонду кп "Служба 
~амовника" 870,0 870,0 100 
Поповнення cтaтyrHoгo фонду кп 
'Броваритеплоенергомережа" 820,0 0,0 0,0 
tynpaвnillll. праці та соціаnы�огоo заХllcty 

150101 ~lacenCIIII. 295,0 270,4 91,7 
Реконструкція приміщення територіального 
центру обслуговування пенсіонерів та 

придбання обладнання 29S,0 270,4 91,7 

150101 Відділ у справах сім'і та моподі 1016,0 810,4 79,8 
~eKoHCТPYКЦЇJI приміщення центру 
реабілітації дітей-інввnідів 1016,0 810,4 79,8 

150101 "ідділ КУnЬТУРl1 334,0 217,4 65,1 
~еконструкція приміщення та сходів 
~льтурного центру Прометей 134,0 131,9 98,4 
~еконструкція приміщення школи мистецтв 100,0 8S,S 8S,S 
!Будівництво пам'ятника воїнам АФганістана 100,0 0,0 
РАЗОМ 10250,0 5246,1 51,2 



поясlllовалы�аa заШlска до звіту про 

бlОДЖСТllУ заборговаllість по М. БроваРl1 

CTallOl\1 ІІа 01.07. 2006р. 

3агаЛЬІІІІЇl фОllД 

дсбіто РСЬКІІ заБОПГОВПllість 

Дебіторська заборгованість станом на 01.07.06 склала - 228512 грн., 
збільшення порівняно з початком року на 192437 грн; за рахунок: 

КЕКВ 1120 - збільшення на 52682 IрН.- нараховані в червні та 
невідшкодовані фондом соцстрахування лікарняні; 

КЕКВ 1139 - збільшеННJI на 13799 грн, в т.ч. по КФК 170901 по 
управлінню комунальної власності, проводились роботи по реалізації проекту 
«Підвищення ефективності використання комунальної власності за рахунок 
впроваджеННJI новітньої системи управління комунальними підприємствами 
міста», здійснена авансова передоплата в розмірі 30% від загальної суми 
укладених договорів. 

КЕКВ 1343 - збільmеННJI на 6998 грн. по КФК 090405, проведений 
перерахунок 

субвенцій, що надходить з Держбюджету. 

КЕКВ 2110 - збільmеННJJ на 44070 грн. в т.ч. по КФК 170901 ( 
управління комунальної власності)- на 29310 грн., по КФК - 91204 ( 
територіальний цевтр)- 14760 грн. авансова передоплата за ПJIИТИ та стinажи. 

КЕКВ 2131- збільmеННJJ на 51306 грн. в т.ч. по КФК - 100102 
переДОlШата на капітальний ремонт покрівлі згідно договорів. 

КреДIПОDська заборгованість 

Сума кредИТОРСЬКОЇ заборгованості складає: 6300142 грн. в 

порівняно з даними на 01.06.06 має місце зменшеННJI. 
Порівняно з даними на 01.01.06 має місце збільшенНJI на 2293634 

грн. за рахунок КЕКВ 1111 -1648678 грн, 1120 - 650655 грн. 
KEKB1l37-збільmеННJI на 31517 грн., недофінансуввнни, в зв язку з 

недостатніспо коштів в бюджеті міста; 
КЕКВ- 1138 - збільmеНИJI на 1306 грн. - Biдcyrнicть коштів; 
КЕКВ- 1139 - збільmеННJI на 19535 грн, в ЗВ,JIЗку з прИЙНJlТrJIМ актів 

виконаних робіт в межах ІШану асигнувань на звітний період по КФК 100203. 
квкв - 1162 - збільmеННJI на 15796 грн. по КФК -70000 недофіиансув8.ННJI; 
квкв - 1163 - збільmеННJI на 3802 грн. по КФК - 070000, 120000 

недофінансування ; 
квкв - 1165 - збільmеННJI на 220912 грн. по КФК 100203, в зв язку з 

прИЙНJlтrJIМ актів виконаних робіт в межах ІШану асигвувань на звітний період. 



КЕКВ - 1170 - збinьшенНJI на 5499 ГРН.по КФК 130100 - недофінансування. 

КЕКВ - 1310 ~бinьшенНJI на 272031 грн. в Т.Ч. по КФК 170102 - 259642 грн. 
недофінансування за рахунок субвенцій, що надходАТЬ з Держбюджету. 
КЕКВ - 1341 має місце зменшеННJI; 
КЕКВ -1343 має місце зменшеННJI на 780133 грн. по КФК-

070809,110206,091300 (ст .. 57) 
Прострочена за60рroваність 8 загаJlьній сумі cКJIaдaє - 965915 грн. в тому 
числі: КЕКВ -1139 - 15345 грн. по КФК 100203 (УЖКГ) 
КЕКВ -1140 - 16194 грн. по КФК -070000,130107; 
КЕКВ - 1165 - 925 грН. по КФК - 100203. 
КЕКВ - 1310 -266282 грН., КЕКВ 1341 -400080 грн., КЕКВ -1343 -267089 грн.за 
рахунок субвенцій, що HaдxoДIТЬ з Держбюджету. (пільги) 

Начальник А.М .Зеленська 

фінансового управлїнНJI 



КВАРТ AJrьний 3В][Т 

про виконання місцев.их бюдже1гів }·'JСР'ftї(fИ 

за І І l(ваР1'8JI 2006 J.1tOI(}~ 

Автономна Республіка :Крим, 

область, місто 

ПерlодlJ1Пliеть: КВ8pт8J1Ь •• 

ОДUПОЦR виміру: в грн, ІСОП 

Даn.а BUCIIIlIlU звіту 
_____ 2006роНІ 

Дата oдep_flllНIl звіту 

_____ 2006роНІ 

, __ місто "РОЕІ.ІІІІІ ___ _ 
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