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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Гпро затвердження звіту про виконання бюджету
М. Бровари за

1 квартал 2007 року.

Керуючись п.23 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в
Украіні" та враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварсыаa
міська рада
вирішила:

Затвердити звіт про виконанНЯ бюджету міста за І квартал

2007 року:

І.по доходах у загальній сумі 29477,0 тис. ГРН., у тому числі:
1.I.по загальному фонду

23894,5 тис. грн., з них:

субвенції, отримані з державного та районного бюджетів
тис. грН.;

1.2.по спеціальному фонду

5582,5 тис. грн., з них:
власні надходження бюджетних установ 1808,4 тис. грн.;
доходи від операцій з капіталом-1232,5 тис.грн.
надходження в цільові фонди -1728,7 тис. грн.;
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Пояснювальна запнска
про хід виконання бюджету міста Бровари
за І квартал 2007 року.
ДОХОДИ

Доходи місцевих бюджетів складаютьСJI з доходів загального фонду, доходів
спеціального фонду, та офіційних трансфертів. До загального фонду бюджету
міста Бровари
надійшло 18332,1 тис.грн. доходів, в тому числі податкових
нвходжень 17501 ,3тис.грн., неподаткових - 830,8тис.грн. ПЛан І кварталу
виконаний на 142,3% в основному за рахунок росту надходжень по податку з
доходів фізичних осіб та ефективному обміну інформацією між службами
виконавчого комітету в результаті чого налагоджено здійсненВJI оперативного
контроJПO за реєстрацією найманих працівників і відповідно сплатою податку
цією категорією працівників

..

В порівнянні] відповідним періодом минулого року податкові і неподаткові
надходжеННJI в цілому зросли на 7583,6тис.грн., або на 70,6 %.
Крім того до загального фонду бюджету міста Бровари надійшли субвенції: з
Державного бюджету на суму

5554,4 тис.грн., з райОlПlого бюджету - 8,0 тис.грн.

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є:

Податок з доходів фізичних осіб

-71,7%
Плата за земmo
-7,4%
ЄДИНИЙ податок
-8,5%
Місцеві податки і збори
- 2,0%
Плата за торговий патент
- 5,3%
До спеціального фонду зараховано 5582,5 тис.грн. доходів, в тому числі
власні надходжеННJI бюджerних установ СКЛ8JIИ-1808,4 тис. грн.
Разом зараховано до загального і спеціального фонду -29477,0 тис.грн ..
За І квартал 2007 року по закріплених доходаХ надійшло 15886,6 тис.грн., що
становить

140,1 % до ману.

По коІІІИКУ власних доходів надійшло 2445,5 тис.грн., що складає 158,8 % до

ману на І квартал.

Податок з доходів фізичних осіб.

За І квартал 2007 року надійшло податку з доходів фізичних осіб 13148,9

тис.грн. при плані 9392,0 тис.грн. ВИКОНaRIIJI становить 140,0 %. В П~Р~НJlННі з

відповідним періодом минулого року надходженвя по податку з ДОХОДІВ фІЗичних

осіб зросли на 5763,3тис.грн., або на 78,0 %.
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З початком

~

po~ зросла на 515,3 тис.~н. Значні надходжеННJI податку з доходів фізичних
OC1~ СКJI~ають одн~разОВ1 сплати по деЮІарацiJIx за 2006 рік. Крім того у
ПОР1ВНJlНН1 З 8Налопчним періодом минулого року в 2,3 рази, або на 376,1
~с.грн.зроCJIИ ~~оджен~ по податку з доходів фізичних осіб-суб»єктів
ПІДПрИЄМНИЦЬКО1 ДWlЬHOCTI в основному за рахунок збільшеннне.

Плата за зеМJJЮ.

Плата за землю є другою за величиною СЮІадовою частиною доходів бюджету
міста. При ІШані 1177,0 тис.грн., фактично одержано 1349,5 тис.грн., або 114,7 %
від запланованої суми. Недоїмка по платі за земmo на 1.04.2007 року становить

1302,7 тис.грн., що на 113,4 тис.грн. більше в порівwmні з початком року.
Найбільшими боржниками по платі за земmo є (контингент):
Казенний завод порошкової металургії - 1559,3тис.грн.
ДІІ <<Радіопередавальний центр»
- 1253,9тис.грн.
ІПІ «Ліфтмаркет»
39,3тис.грн.
ВАТ «Світлотехніка»
38,1 тис.грн.
ДІІ «Меблевию)

32,7тис.грн.

ВАТ Дослідно-експериментальний завод - 22,7тис.грн.
Місцеві податки і збори.

План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 114,2 %. При
плані надходжень 315,7 тис.грн. одержано -360,6 тис.грн. В поріВНJlННі з
відповідним періодом минулого року надходжеRRJI по місцевих податках і
зборах
збїльmилися на 74,8 тис.грн. Збільшення надходжень по місцевих

податках і зборах відбулося за рахунок збільшення надходжень по ринковому
збору. З початку року по цьому збору надійшло 246,5 тис.грн., що на 75,9тис.грн.
більше ніж за аналогічний період минулого року в основному за рахунок активної

роботи групи по проведеншо перевірок ринків міста.
Плата за торговий патент.

Надходжевня ІШати за торговий патент СЮІадає 974,5 тис.грн. при плані 675,0
ТИс.грн., виконання проmозвих надходжень СЮІало 144,4 %. В порівнянні з І

хварталом 2006 року надходжеШIJI

по цьому податку збільшилися на 321,1

тис.грн., або на 49,1%. Ріст обумовлений в основному появою нових ІШатників по
.u

·W

платі за придбання торгового патенту на ЗД1Иснення операц1И .з надання послуг у

сфері грального бізнесу. Так за рахунок сплати в І кварталІ 2007 року новим
ПРиватним підприємством <<.Лагуна-2004» до бюджету міста Haдi~o не
врахованих при плануванні 309,6тис.гри., тобто практично увесь ПрИрІСТ по
надходженнях з цього податку.

з

Єдиний податок 3 су6"єктів підприємницькоі дівльності.
При плані надходжень єдиного податку 1135,0 тис.грн., фактично одержано

1558,6 тис.грн. ВиконaниJI склало 137,3%. В порївllJlННi з відповідним періодом
минулого

року

надходжеННJI

по

єдиному податку у

співставних

одиницJIX

збілЬШИЛИСJl на 430,7тис.грн. за рахунок збільmеННJI кількості зареєстрованих по
Броварській Oдm платників єдиного податку на 681 чоловік
та збільmеННJI
ставок єдиного податку.

Державне мито.
Відповідно до Закону Украіни Про державний бюджет Украіни на 2006 рік до
бюджету міста зараховуєrьСJl державне мито, визначене законодавством. При
ІШані надходжень

становить

121,1 %.

101,0

тис.грн., фактично надіimло

122,3

тис.гри. ВиконaниJI

4
ВИДАТКИ
Видаткова частина бюджету по загальному фонду МІста
.
за І квартал

року виконана на 72,6

2007

%.

. В~ОН~WI видаткової частини бюджету по загальному фонду міста за
ЗВІТНИИ пеРІОД характеРИЗУЄГЬСJl такими даними:
заraлЬІІІІЙ фО11Д

.N!!КФК

тис. грн

•

Затверджено

Касові

%

з урахуванням

видатки

виконан

внесених змін на

ня

І кв.

.010116 Органи місцевого самоврядування
070000 Освіта
.080000 Охорона здоров'я
.090000 Соцзахист та соцзабезпечення
100000 жкг
110000 Культура
120000 Засоби масової інформації
130000 Фізкультура і спорт
170000 Транспорт, дорожнє господарство,

2007 р•
2564,6
12024,3
15,0
10334,8
3197,9
1011,0
177,0
776,6
269,9

2174,5
10265,2
7,8
6117,7
1669,5
826,1
87,8
624,1
133,6

84,8
85,4
52,0
59,2
52,2
81,7
49,6
80,4
49,5

1702,8

1702,8

100,0

541,8

76,5

14,1

32615,7

23685,6

72,6

звязок, телекомунікації та інформатика

250301

Кошти, що передаються до Державного
бюджету

250000

Інші видатки
Всього

Органи місцевого саиоврвдуванВR

Касові видатки за звітний період по розділу "Органи місцевого
самоврядувaниJI" СІШ8JIИ 2174,S тис.грн. Викон8IIНJI видаткової частини по цьому
розділу СІШало

84,8 %.
Освіта

Касові витрати за звітний період по розділу «ОсвіТ8» спали 10265,2 тис.грн.

3а рахунок цих коштів утримувались 8 загальноосвіmїх шкіл, ГЇмназЇJI
ім.С.І.Олійвиха, навчально-виховний комплекс, 15 ДИТJIЧИX садків, ДИТJ1ЧИЙ
будинок "Любисток", вечірВJI JПI(ола,· методичний кабінет, ЦБ, господарська
група, 5 позашкільних ЗaКJIадів.
Охорона здоров'я

Відповідно до Програми соціального захиcтr ~eHciOHepiв, інвалідів та
соціально незахищених верств населеВВJI в бюджетІ МІСта Бровари на І квартал
2007 року передбачено 15,0 тис.грн. на безкоштовне та пільгове забезпеченНJI

лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконання становить 7,8
тис.грн. (52,0 %).
Соціальний захист та соціальне забезпечеННR
Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний

захист та соціальне забезпечеини за І квартал 2007 року склало 6117,7 тис.грн.,
або 59,2 %. За рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, допомоги сім'ям з
дітьми, утримувались відділ у справах сім'і та молоді та служба у справах
неповнолітніх, територіальний центр по обслуговуванmo пенсіонерів та самітних
непрацездатних громадки, надавались пільги надані міською радою.

Територіальний

центр

по

непрацездатних ГPOMa.дJIH має

обслуговуванню

3

відділеини:

пенсіонерів

та

самітних

соціальної допомоги на дому,

грошової та натуральної адресної допомоги, соціально-побутової реабілітації
денного перебування.
По КФК

090412 "Інші видИ соціальної допомоги" з урахуваиним внесених змін на
І квартал 2007 року передбачено 119,2 тис.грн. За звітний період профінансовано
видатків на суму 49,8 тис.грн., з вих:
- на поховання непрацюючих громaдJIИ - 1,5 тис.грн.;
- на надания матеріанальної допомоги за окремим рimеиним виконкому 13,9 тис.грн.;
- на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги 14,4 тис.грн.
_ надання безкоштовних обідів малозабезпеченим ГРОМaдJlИам - 12,3
тис.грн.;

_ виплата матеріальної допомоги студентам вищих навчалЬних закладів із
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклувания - 7,7
тис.грн.

За РахУНок коштів по КФК 091100 "Молодіжні програми" утримувалось 6

підліткових клубів за місцем проживаввя, центр соціальних служб ДJUI молоді,
проводились заходи.

За рахунок коштів по КФК. 091209 "фіи~СО~~ підтр~а громадс~хих

організацій" виділено кошти на шдтримку оргашзацп ветеранІВ ВВВ та спшки
ветеранів війни в Афганістані У сумі 3,6 тис.грн.

3а РахУНок коштів по КФК 0912~.4 ''Iиmi установи T~ З~ади". ~POB?~~~Ь

видатки на утримaвJIJI Цетру ранньОI. та медико-педагОПЧИОI реаБШ1Тацп ДІтеи-

інвалідів та Центру опіки ДИтИНИ У СУМІ 17,9 тис.грн.

6

]Китлово-комунальнегосподарство
Касові. видатки
по ....цьому
роздшу' сЮJ8JIИ
б
.

1669' 5 тис.грн., видатки були
направлеНІ на лагОУСТРІИ МІста (1223 4тис грн )
.
господарству (446 1
)
, . . , дотацuo ЖИТЛОВО-КОМУИaJIЬНОМУ
, ТИС.грн ..
Культура

Викон8.НИJI видаткової частини бюджету міста по установах культури за І
квартал 2007 року характеризується такими даними:
Загальниі Фонд
тис. грн.
N!!КФК
Затвердж.
%
Касові
з урахуванням

видатки

внесених змін на І

виконан
ня

2007 року
91,3
86,6
27,1
144,3

82,8
54,7
23,3
131,4

90,7
63,2
86,0
91,1

575,0

506,9

88,2

55,7

0,0

31,0

27,0

87,1

1011,0

826,2

81,7

квартал

110103
110201
110202
110204

Заходи по мистецтву

Бібліотеки
Музеї та виставки

Палаци і будинки
І культУРИ

110205

Школи естетичного
вихов.

110206

Здійснення виплат,
визначених Законом
Украіни "Про

реструпуризацію
заборгованості з виплат,

передбачених статreю
Закону Украіни "Про

57

освіту"

110502

Централізована

бухranтeрія
Всього

в звітному періоді в двох школах працювaJIИ такі паси: фортепіано, народні
інструменти, струиво-смичковий, гітара, бlUПl-акордеон, бандура, духові
інструменти, хореографічний.

у міському культурному цеmpі <dIрометей» на ПРОТJlЗі звітного періоду
працювали такі студії: театр <<МaJIЬBВ», хореографічна cтyдЇJI народного танцю

«Барвіною>, спортивво-бaJIЬВОro танцю, театр-студія <<Едельвейс», доросла
театральна cтyдЇJI BOKaJlbbo-естрадиого співу.
Фізична культура і спорт

на ПРОТJlЗі звітного періоду по цьому розділу проііпши видатки на загальну
суму 624,1 тис.грн. 3а рахунок коП1Тів по даному розділу УТРИМУВaJIИСЯ дві
ДІОсщ цеmpaJIiзована бухгалтерія, СПОРТКОМПJIекс "Світлотехнік", плавaJIЬНИЙ

басейн :~упава", надана фінансова підтримка гандбольним клубам
"АвтомоБШlСТ" та "Будівельник" на проведеИИJI спортивних заходів в сумі 148,4
тис.грн

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика

На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну
суму 133,6 ТИС.грн. За рахунок цих коштів надавались компенсаційні виплати на
пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим категоріям
громадян.

Резервниі фонд

В бюджеті міста на
передбачено кошти в сумі

2007 рік по КФК 250102 "Резервний фонд"
171,9 тис.грн. Ставом на 01.04.2007 року кошти

резервного фонду не розподілились.
Різні виплати

По КФК

2007 року пройшли видатки по
загальному фонду на суму 62,2 тис. грн., в тому числі :
- підтримка Броварського міського товариства інвалідів з уражеВНJIМ опорно
рухового апарату ''прагнення'' - 9,0 тис.грн.;
- підтримка Броварської міськрайоввої організації Товариства Червоного
Хреста України в сумі - 4,8 тис.грн.;
- сплата членських внесків Асоціації міст України у сумі 8,5 тис.грн.;
- на програму підтримки комунального підприємства Броварської міської
ради "Оздоровчо-реабілітаційвий центр" на 2007 рік - 39,9 тис.грн.
250404

«Різні виплати» за І квартал

3а рахунок ВЇJJьних залишків бюджетних коштів станом на

01.01.07

року збільшено видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму

1447,4 тис.грн., з вих :
1. Упрaвлimпo житлово-комунального господарства Броварської міської
ради по КФК 100103 "Дотація житлово-комунальному господарству" - 483,6
тис.грн.,.

2. Управлінню праці та соціальн~го ~ахи~ населе~ Броварської міської
ради по КФК 090412 ''Інші видатки ва СОЦІальнии захист' -40,0 ТИС.грН.
3. Виконкому Броварської міської ради - 172,0 тис.грн., з них:
3.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврядуванНJI"- 97,0 тис.грн.
3.2. по КФК 250404 ''lвmi видатки" - 75,0 тис.грн.,
4. УпрaвлiнвJI освіти Броварської міської ради на суму 399,0 тис.грн., з них:
4.1. по КФК 070201 "загальноосвітні ІПКОЛИ (в т.ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми)" - 369,0
тис.грн.;

. "
4.2. по КФК 070804 ''Централізована бухгалтеР1JI - 30,0 ТИС.грн.;

Службі у справах неповнолітніх Броварської міської ради по КФК
090802 "Інші програми соціального захисту неповноліmіх" - 21,1 тис.грн.;
6. Відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради по КФК

s.

091107 "Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї" на суму
27,7 тис. грн.
7. Фінансовому управлінню Броварської міської ради по КФК 010116
"Органи місцевого самоврвдувании" на суму 150,0 тис.грн.;
8. Управлінню економіки Броварської міської ради по КФК 010116
"Органи місцевого самоврядування" на суму 150,0 тис.грн.;
9. Управлінню комунальної власності Броварської міської ради по КФК
010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 4,0 тис.грн.

Бюджет розвитку міета
КФК

(спеціальний ~~ollД)
~ередбачено
Назва головного розпоридника

•

Коштів

Об'єкт
)

150101

2
Відділ ІС8пiтaDьноrо будівництва

"роварської міської ради

бюджеті ІІа

ІСаеові
ВllДаТЮI

Ікв.2007

станом на

року

1.04.2007

твc.~H.

тис.rpн.

3

5

6

5509,9

731,7

13,3

400,0
) 124,0

309,0

77,3

422,7

52,8

0,0

0,0

%

lI'eKoHCТPYКЦЇJr кінотеатру ім. Т.Г .Шевченка

!під палац~очистих подій"

РеКОН"1 і1У~Я вул Гp~_eBCЬKOГO
Проектування та peKoHCТPyкцiJI
r-tагістральноі вулиці районного значеННJIВ м.

~овари (вул. Возз'єднанlU!l
~удіВНИЦТ80 адміністра~ивного б!динку з
!благоустроєм прилеГЛОI терИТОРIІ та

2000,0

!культурно-виставковим комплексом з

rляД8ЦЬКОЮ залою на 448 місць по вул.

800,0

....агаріна, 18 м.Бровари
Проектуваннв та будівництво нових дитячих

200,0

tra спортивних м~иків

.
IПроектуваннв та peKoHCТPyкцtJI
~л.О~овського м.Бровари
PeKoHCТPYКЦЇJr вул. Київська з Вn8lllТ?'В8ННJlМ

~поруд поверхневого стоку (проеКТНІ
роботи}
•
Реконструкція майданУ на перетиНІ

25,9
500,0

•

~ульвару. Незалежності та вул. ГагаРІна (ІІІ

~epгa)
• •
lПРое~ванНJI комунальних ~иНКІВ МІста

180409 !Виконком Бйоварськоl міської paдll

310,0
150-,-0
17~,-0

!ПоповненНJI статутного фОНДУ

150101

~OMyнanЬHOГO підприємства Броварської
",іської ради "ТелестудіJl "Наше місто"
~ідділ освіти

500,0
500,0

231,6
231,6

46,3
46,3

!господарства

2631,0

21,9

16,7

!Капітальні вкладеННR
IПрограма реконструкції житлового фондУ

1631,0
131,0

21,9
21,9

16,7
16,7

РеКОНСІРУАціJl ФасадУ зоm І-ІІІ ст. Н! 9
IYnpaвnillHR ЖНТЛОВО-комунального

~50101

Програма по встановленню когенераційної
~становки на котельні по вул. Кірова,

180409
~50101

96

1П0повненНJI статутного фОНдУ ВУКГ

1500,0
1000.0
1000,0

!Відділ у справах сім'і та молоді

715,0

0,0

0,0

715,0
30,0

0,0

0,0

985.2

10,3

іПоповненнв статУТНИХ Фондів

РеконструкціJl приміщеННJI центру
реабілітації дітей-інвалідів

150101

175Д

Відділ містоБУJlYваННR та а~хітектури
Проектні роботи по проектуванню в'їздних
~HaKiB у місто

30,0
9560,9

,АЗОМ

Цільові фонди, утворені місцевими радами
(спеціальний фонд)

КФК

Передбачено

Касові

в бюджеті на

видатки

І кв.2007

станом на

Назва головного РОЗПО~JlДНИка коштів

року

1.04.2007

об'єкт

тис.грн.

ТИС.гРн.

3834,1

240900 !Відділ капітального будівництва
водовідведеННJI
території
з
вод

.оо

осушенНJI
дощових

та

терИТОрІІ
та

365,7

%
9,5

талих

підтоплеННJI житлових раЯонів та земель
призначеННJI

сільськогосподарського

західної та південно-західної частини талих

860

вод масиву "Оболонь"
"Купава"

будівництво

П

вводу

поверхневого

Іроботи)
проехтуввнНJI

"Приозерний"

та

стоку

500

0.0

360

0,0

500

0,0

140

0,0

газопровоJU

IСкорегуванНJI ПDоекту)
lPeKoHCТPyкцїJI вул.Київська з улаштуванНJI~

споруд

15,5

басейну

плавального

~KOHCТPYКЦЇJI

133

(проеКТНІ

реконструкціJl

парку

10
проектування та будівництво водовідводу
дощових та талих вод по І О мікрорайону в

м.Бровари Київської області
будівництво

павільйону

200

0.0

100

0.0

400
400

0.0
0.0

БJОВетного

водопостачання та благоустрій прилеглоі

!Території по вул. Грушевського
реконструкцію

кінотеатру

ім ..Т.Г.

Шевченка під Палац урочистих подій

будівництво кладовища по ВУЛ.КYl'YЗова
проектування

будівництво

та

тимчасоі

автостоянки по вул. Гагаріна, 11 м.Бровари
проектування

300

232,7

77.6

реконструкцію

та

вул.Островського м.Бровари

14,1

0.0

проектування та будівництво скверу по вул.

Гагаріна, 15 м.Бровари

240900 Відділ

60
85,6

КУJlЬТУРИ

встановлення

системи

сигналізації

5,6

0.0
6,5

в

40

закладах культури

0.0

придбання стільців дпя бібліотечної мережі
міста.
придбання
"Прометей"

ферми

ДJIR

убранства
та

освітлення

будівництво церкви "Петра і Павла"

240900 УЖКГ
капітальний ремонт житлового сЬондУ
ремонт

ліфтів,

0.0
28,6

80

80

100.0

349,7
264,4

0.0
20,6
26,4

85,3

0,0
28.4

39.0

0.0
12,4

придбання та встановлення газових плит та
колонок

240900 УпраВJJіннв освіти
будівництво мінікотельні в 30Ш Ни 3
придбання cnужбового автомобіля
зріз аврійних дерев по зaкnадах освіти
дошкільних

придбання музичних інструментів в школах
разОМ

300
300
100
314,9
93,4
40
91,5

39.0

0.0
97.5
0.0

зaкnадів

освіти
міста

200
1700
1000

термін

експлуатації яких перевищив 25 років
peKOH,*IPYAЦЇR житлового сЬондУ

комп'ютеризації

80

"Покрови ПресВRтоі

Богородиці"

капітальний

40
280

мкц

сцени

240900 ВИКОНКОМ
церкви

100.0

світловоі

"Прометей"
будівництво

5,6

мкц

сцени

придбання

на

5,6

70

0.0

20
6214,6

0.0
13,5

840,0

ПояснюваJlьна записка до звіту про
бюджетну заборгованість по м. Бровари
станом на 01.04. 2007р.
ЗаГ8JIьниі фонд

Дебіторська заборгованість станом на О 1.04.07 склала - 367952 грн.,
збільmенWI порівWlНО з початком року на 316403 грн;
КЕКВ 1120 - збільmеВWI порівWIВО з початком року на 4915 грн.
нараховані в березні та невїдшкодовані фондом соцстрахуванWl лікаРWlВі;
КЕКВ 1161 - збільmеВВJI на 201 057грн.,авансова проплата за теплопостачaнWI
По КФК

- 010116, 070000, 130000.
КЕКВ 1300 - збільmеВWI на 146355 грн., авансова проплата по Управлінню
праці за енергоносії. ( субвенція)
Кредиторська заборгованість

Сума кредиторської заборгованості на

порівWlВО з даними на

01.01.07

01.04.07

складає:

р., має місце збільmеННJI на

4863828 ГРН.,
1521327 грн., за

рахунок:

КЕКВ

.

1111 - 2386 грн.;1120 -983 грн. ,термін виплати заробітної мати 1

КВІТНЯ.

КЕКВ

1133 - по КФК 070000 79668 грн., - строк виплати не настав;
КФК - 1170 - 6346 грн. по КФК 130000, строк виплати не настав.
КЕКВ 1300 - на 1273771 гри., по КФК 090000 - недофінансувaнWI за рахунок
субвенцій, що надходить з Держбюджету;
Прострочена заборгованість в загальній сумі складає -82317 грн., в тому
числі: КЕКВ 1343 -82317 грн. по КФК 090000, за рахунок субвенцій, що
H8ДXOДJlТЬ з Держбюджету.

Начальник

фінансового управління

~~eeeeeвr

А.М.Зеленська

Міському голові
Антоненко в.о.
Начальника фінансового управління
Зеленської А.М.

ok.oC,f)t-'
Подання
в зв'язку з наданими пропозиціями управлінь Броварської міської
ради, прошу надати згоду на внесення питань на розгляд сесії
Броварської міської ради 24 тpaвНJI поточного року:
1.
"Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської міської ради від

28 ГPYДНJI 2006 року N!! 201 .. 140005
2007 рік" та до додатків 1,2,3;4.;
2.

Про
затверджеННJI звіту
про
м.Бровари за І квартал 2007 року

"Про бюджет міста на

ВИlCонанНJI

бюджету

Зеленська А.М.

