
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Г;РО затверджeuu звіту про ВИКDвавии б~ 
М. Бровари за І півріччя 2007 року. 

Керуючись п.23 ст.26 Закону УкраіНи "Про місцеве самоврядування в 
Україві" 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 2007 року: 

l.по доходах у загальній сумі 104956,1 тис. грн., у тому числі: 
1.I.по загальному фонду 57287,0 тис. грн., з них: 

субвенції, отримані з державного та районного еюджетів -14635,0 
тис. грн.; 

.. дотаціі, отримані з державного бюджету - 488,8 тис.грн. 

1.2.по спеціальному фонду 47669,1 тис. грн., з них: 
_ власні вадходжеВWI бюджетних установ - 3129,2 тис. ГРВ.; 
- доходи від операцій з капіталом- 3304,4 тис.грн. . 
.. Н8ДХоджеJШJI В цільові фонди - 38576,0 тис. грН.; 
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• 
поясIIIов8J1ы�аa заПllска 

про хід Вllконання бюджету міста БроваРl1 
за І півріччя 2007 року. 

ДОХОДИ 
~оходи місцевих бюдж~ скnадаюТЬСJl з доходів загального фонду, доходів 

с~еЦ1ального фонду,. ~a ОфlЦlііних трансфертів. До загального фонду бюджету 
МІста Бровари надlИПJJIО 42163,lтис.грн. доходів, в тому числі податкових 
находжень 40520,4тис.грн., неподаткових - 1642,7тис.грн. План І півріччи 
виконаний на 129,8%. 

В порівJШUlі з відповідним періодом минулого року податкові і неподаткові 
Н8ДХоджеННJI в цілому зросли на 17343,9тис.грн., або на 69,9 %. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 75,0% 
Плата за землю -6,4% 
Єдиний податок -7,4% 
Місцеві податки і збори - 1,8% 
Плата за торговий патент - 4,9% 

До спеціального фонду зараховано 47669,lтис.грн. доходів. Разом надійшло 
до загального ( без BPaxyвaннJI трансфертів) і спеціального фонду -
89832,2тис.грн., що В 2,6 рази більше ніж за відповідний період мивулого року. 

За І півріЧЧJI 2007 року по закріплених доходах надійшло 37307,9тис.грн., ЩО 
становить 126,6 % до плану. 

По коПІИІСУ власних доходів надійшло 4855,2тис.грн., що складає 161,5 % до 
ШІВRy на І півріччя. 

Крім тогр до бюджету міста Бровари надійшли офіціЙНі '1'рансферти на суму 
15099,8 тис.грн., крім того надійшла субвевцiJI на yrpимaнIIJI об»єктів спільного 
ХОРИcтyDaнIIJI з районного бюджету - 24,0 тис.грн. 

Податок з доходів фізичних осіб. 

За І півріччя 2007 року надійшло податку з доходів фізичних осіб 
31605,8тис.грн. при плані 25454,8ТИС.грн. ВиконВННJI становить 124,2%. 

В порівJШПIі з відповідним періодом минулого року надходжеВНJI ~o податку 
3 доходів фізичних осіб зросли на 13657,6 тис.грн., або на 76,1%. фJI(СОВаного 
податку надійшло 184,7 тис.грн. 

Плата за зеМJlЮ. 



~ 

• Плата за зе~ є другою за величиною складовою частииою доходів бюджету 
~cтa. При lШан~. 2397,6 ТИС.грн., Фактично одержано 2723,1 ТИС.ГРН., або 113,6 % 
ВІД запланован01 СУМИ. Недоїмка по rшаті за земmo на 1.07.2007 року становить 
1338,8 тис.грн., що на 149,5 ТИС.ГРН. більше в порівНJIННі з початком року. 

НаАбільшу заборгованість по rшаті за земmo мають(контингент): 
Казенний завод порошкової металургії - 1537,9тис.грн. 
дп "Радіопередавальний центр" - 1288,Отис.грн. 
оо <<Ліфтмаркеn) - 84,2 тис.грн. 
ВАТ «Софія» - 78,1 тис.грн. 
ВАТ Дослідно-експериментальний завод - 25,9тис.грн. 
дкп "Монтажник" - 12,8тис.грн. 

Місцеві податки і збори. 
План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 139,2 %. При 

плані надходжень 535,5 тис.грн. одержано - 745,6 тис.грн. В порівВJIВВі з 
відповідним періодом минулого року надходжеlПlJl по місцевих податках і 
зборах збільшилися на 149,8 тис.грн. ЗбільшеlПlJl надходжень по місцевих 
податках і зборах відбулося в основному за рахунок збільшеlПlJl надходжень по 
ринковому збору. З початку року по цьому податку иадіiiпmо 493,9 тис.грн., що 
ва 125,0 тис.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року. 

Плата за торговий патент. 

НадходжеНИJI плати за торговий патент складає 2065,9 тис.грн. при ІШані 
1421,6 тис.грн., виконання прогнозних надходжень склало 145,3 %. В порівНJlВlli 
з І півріччям 2006 року надходжеlПlJl по цьому податку збілыпиJIиJI на 774,7 
тис.гри., або иа 60,0%. 

Єдиний податок з суб"єкriв підприємницької дЬшьності. 

При плані надходжень єдиного податку 2365,0 тис.грн., фапично одержано 
3150,1 тис.гри. Виконання склало 133,2%. В порівВJIВВі з відповідним періодом 
МИВулоro року надходжеВВJI по єдиному податку збїлыпиJlияJ� на 804,3 тис.гри. 

Деравне мито. 

Відповідно до Закову Украіни Про державний бюджет Украіни на 2007 рік до 
бюджету міста зараховуєrьCJI державне МИТО, визначене законодавством. При 
плані надходжень 154,5 тис.гри., фактично надійшло 183,7 тис.грн. Викон8ВВJI 
ставовить 118,9 %. 



ВИДАТКИ 

Видаткова частина бюджету по заг Ф року виконана на 86,1 %. anьHoмy онду міста за І півріччя 2007 

-.~ загальному фонду міста за .тнийвиконання. видаткової частини бюджP.'I'V по 
ЗВІ пеРІОД характеризується такими даними: 

З Dnлы�llйй фОllд ТИС.I'DН. 

N!КФК Затверджено Касові % 
з урахУВIННJlМ видaтrar виконан 

внесених змін нв НJI 

І пів. 2007 р . 
• 010116 Органи місцевого самОВРJlДУВIННJI 4989,5 4568.1 91.6 
070000 Освіта 26709.4 24095,7 90,2 
.080000 Охорона ЗДОDов'JI 24,9 15,8 63,5 
.090000 Соцзахист та соцзабезпеченНJI 16320,2 13943,0 85,4 
100000 жкг 4693,4 3672,4 78,2 
110000 КУЛЬ'1'УРа 2069,0 1871,4 90,4 
120000 Засоби масовоі інсЬормаціі 371,0 269,0 72,5 
130000 Фізкультура і спорт 1494.8 1391,6 93.1 

170000 Транспорт. дорожнє господарство. 872.9 354,3 40.6 
ЗВJl3Ок. телекомунікації та інформатика 

250301 Кошти. що переДВJОТЬСJl до Державного 3405.6 3405.6 100 
бюджету 

250344 СубвенціJl з місцевого бюджету 161.7 18,0 11.1 
державному бlОджету на ВИКОННJI 

програм соціanьно-економічонго та 
IКУЛЬтУРНОГО розвитку регіонів 

250000 Інші видатки 1364.9 182,5 13.4 

Всього Ii2477~ 53787,4 86,1 

Орraни місцевоrо самоврвдуванни 

Касові видатки за звітний період по розділу "Оргави місцевого 
самоврядування" склали 4568,1 тис.грн. ВиконВIIНJI видаткової чаcrиви по цьому 
розділу склало 91,6 %. 

Освіта 

Касові витрати за звітний період по розділу «Освіта» склали 24095,7 тис.гри. 
За рахунок цих кошriв yrpимувались 8 зaranьноосвітвіх ппdп, гімназія 
ім.С.І.Оniйвикa, навчальНО-ВИХОВНИЙ КОМПJIекс, 1 S ДИТJl1DlX садків, ДИТJIЧИЙ 
будинок "Любисток", вечірня JПI(ола, методичвий кабінет, ЦБ, господарська 
ГРУПІ, 5 позашкільних закладів, здійснювалась виплати, визначені Законом 
Украіни "ІІро реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачевих статreю 
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57 Зако~ Укра~ни "~po освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим 
кaтerop1JlМ працШНИКІВ навчальних закладів. 

Охорона здоров'я 

. Відповідно до Програми соціального захисту пенсіонерів, інвanЩШ та 
СОЦІально незахищених верств населення в бюджеті міста Бровари на І півріччи 

2007 року передбачено 24,9 тис.грн. на безкоштовне та пільгове забезпечеВВJI 
лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове викон8ВНJI становить 158 
тис.грн. (63,S %). ' 

соціалы�ийй захист та соціальне забезпечення 

ВИКОНIUIНJI видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний 

захист та соціальне забезпечеННJI за І півріччи 2007 року склanо 13943,0 тис.грк., 
або 85,4 %. За рахунок цих коштів нвдавanись пільги, субсидії, допомоги сім'ям з 
дітьми, yrpимувanись відділ у справах сім'ї та молоді, служба у справах 
неповколітніх, територіanьний центр по обcnyrовуваиию пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадин, нвдавanись пільги квдані міською рвдою. 

Територіальний центр по обcnyrовуваиию пенсіонерів та самітних 
непрацездатних ГPOMaдJIН має 3 BiддineННJI: соціалької допомоги ка дому, 
грошової та натуральної адресної допомоги, соціалько-побутової реабілітації 
декного перебувlUlНJl. 
По КФК 090412 "Інші вИдИ соціальної допомоги" з урахувакням внесеиих змін на 
І півріччи 2007 року передбачено 218,0 тис.грк. За звіТllИii період здійскені 
видатки ка суму 168,3 тис.грн., з них: 

- ка поховlUIНJI непрацюючих громадив- 6,4 тис.грк.; 
_ HВДaННJI стипендій кращим студентам міста - 6,0 тис.грн.; 
_ наданни матеріальної допомоги громадив&М міста - 36,0 тис.грк.; 
_ забезпечеИИJI продуктовими каборами кайбільш мanозабезпечеиих 

громадин міста та сімей з дітьми з нагоди державиих CВJlТO- 5,0 тис.грк.; 
_ забезпечеВИJI безкоПІТОВИИМИ обідами мanозабезпечеиих IpOМ8ДJIII міста -

27,3 тис.грн.; . • . 
_ ка соціальні послуги ГPOM8ДJIII&М МІста по догJJJl11.Y за 1ВВanщами - 30,8 

тис.грн.; • 
_ ка погamеИИJI заборгованості за квартиру та комукальВ1 поспуги 

громадинам міста - 41,7 тис.грн.; . . . • ... 
_ KВДaННJI матеріальної допомоги студентам 13 чиcna ДІтеЙ-СИРІТ та Дlтеи, 

позбавлених батьківськоro пікпувaJШJI- 15, ~ ~C.IpH. " 
За рахунок коштів по КФК 091100 "Молод1ЖН1 ~ограми yrpимувanось ~ 

niдпiткових клубів за місцем проживllНllJl, центр СОЦІальних служб ДJIJI МОЛОДІ, 
npоводилисьзаходи. 
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За рахунок коштів по І(ФК 091209 "Фінансова підтримка громадських 
орraиізацій" виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ та орraиізаціі 
воїнів Афгану у сумі 11,1 тис.грн. 

За рахунок коштів по І(ФК 091214 "Iвmi установи та зaкnвди" проводились 
видатки ва yrpим&ИНJI Центру раииьої та медико-педагогічної реабілітації дітей
інвалідів та Центру опіки дитиви у сумі 43,1 тис.грн. 

Жllтлово-комунальне господарство 

Касові видатки по цьому розділу сКJJanи 3672,4 тис.грн., видатки були 
напрaвnені на благоустрій міста (3206,4 тис.грн.), дотацію житлово
КОМУИВnЬВОМУ господарству (466,0 тис.грн.). 

Культура 

ВиковaиRJI видаткової частини бюджету міста по устаиоввх культури за І 
півріччи 2007 року характеризується такими давими: 

Загальний фонд тис. грн. 

Затвердж.з Касовівидатхи % викованнJl 
ФК ypвxyвaнНJIМ 

внесених змін на 
І піврі'IЧR 2007 

року 

10103 Заходи по миcrецт~ 163~4 141-18 86,8 
10201 Бібnіareки 160,3 118,7 74,0 
,10202 Музеї та виставки 64~O 49,0 76,6 

288,8 257,9 89,3 10204 Папаци і б~динки J!YЛЬ'l1'P_и 
1276,4 12Q~6 94,2 10205 Шкоnи естетичноro вихов. 
60.4 45~7 75,7 .10S02 іУ1еитnaniзована бухnштe~іа 
55,7 55,7 100 10206 ЗдіАснеННJI ВИПJl8т, визначених Законом 

України "Про реструктуризаціЮ 
заборroваності з виппат, передбачених 
С'1"І!Т1'еЮ 57 Закону Украіни "Про освіту" 
педагогічним, науково-пе~гічним та . 
іншим катеroріам праціВНИКІВ навЧ8JIЬНИХ 

38КJ111ДЇB 
2069,0 187~,4 90,5 - Веьоro 

• .. ох шкопах пр8ЦЮВ8JJИ тв:кі маси: фортепіано, народні 
. В ЗВІТНОМУ перІОДІ В ди _"' гітара, б8SIН-акордеов, баидура, духові 
I8струмевти, струино-смичковl'1n, 

івструмевти, хореографічний. ИТРl· <<IlрометеЙ) на пpcmIЗі звітвоro періоду 
У • YVnь""'"HOМY це . 
МlCЬKO~ ~"'.J' ••• .'''.J r <сМвльвв», хореографічна aryAUl народного танцю 

DpВЦЮввnи тахо. СТУДІІ. театр танцю teatp-ctyДЇJI <<Едсшьвейс», дороспа 
«Барвінок» спортивно-бального ~ 

'. ecтpanvoro cmвy. тeaтpanьвa aryдUl вокально- ~ 



фіЗllчна КУЛЬТУРа і спорт 

На протязі звітного періоду по цьо . 
суму 1391,6 ТИС.ГРН. За рахунок кошті му роздшу прой~ видатки на загальну 
ДЮСЩ централізована бухгалтерія спорткв по дaн0мr. р~здшу ~ИМУВ8JIИСJl дві 
басеііи "Купава" надана ф.' OМllJleKc СВ1ТЛотехиuca", Шlавальний 

, 1нансова підтримка б 
"Автомобіліст" та "Будівельник" на проведения спо raнд оm:ним ~aм 
тис.rpи. ртивних заходш в сУМІ 317,0 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'RЗОк, 
телекомунікаціі та інформатика 

на протязі звітного періоду по цьому розділу пройпmи видатки на загальну 
суму 354,3 тис. грн. За рахунок цих коштів надавались компенсаціЙНІ· ВИШІ . .... б. ати на 
пшьroвии ПРО1Зд автомо lJIЬНИМ та залізничним транспортом окремим категоріям 
rpомВДІИ. 

Резервний фонд 

. в бюджеті міста на 2007 рік по КФК 250102 "Резервний фонд" 
передбачено по стану на 1 ЛИIПDI 2007 року 17,2 тис.грн. За І півріччя 2007 року 
розмір резервного фонду зменшено на 154,7 тис.грн. згідно рішеВВJI сесії 
Броварської міської ради від 24.05.2007 р . .N! 320-21-05 "ІІро внесеllllJl змів до 
рішеВВJI Броварської міської ради від 28.12.2006 року "Про бюджет міста на 2007 
рїх"та до додатків 1,2,3,4", направивши іх по КФК 100103 ~'ДoтaцїJI житлово
KOмy&8JIЬHOМY господарству" упрaвniввю житлово-комунального господврства 

Броварської міської ради в сумі 20,0 тис.грн. та по КФК 250344 "СубвевцiJI з 
міщевоro бюджету державному бюджету на виконaввJI програм соціально
екоиомічовro та культурного розвитку регіонів" фінансовому упрaвniввю 
Броварської міської ради в сумі 134,7 тис.грн. 

Різні вИМ8ТИ 

По КФК 250404 «Різні виплати» за І півріччя 2007 року проіЬппи видатки по 
З&ranьному фонду на суму 163,0 тис. грн., в тому ~с.пі : • • 

_ підтримка Броварського міського товариства ШВ8Jl1ДШ з уражеllllJlМ опорно-
рухового апарату ''lIрагвеННJI'' - 13,0 ~C.ГPH.; . . .. 

- підтримка Броварської міськраіОВВ01 оргав1Зацu Товариства Червоного 
Хреста Украіни в сумі - 12,2 тис.грн.; . оо. оо 

- ва програму підтримки комунального mдпpиєм~а БроваРСЬК01 МlСЬК01 
ради "Оздоровчо-реабілітаційний центр" на 2007 рІК - .50,0 тис.грн. 

. ... . у .. \.ИU' У сVLП 14 О тис грн • - сПJIaта членських внесків АсоЦ1ацп МІСТ крCUPП J.'-' . ., 



- нвдаиия матеріальної допомоги з депyrатського фонду ~ 3 тис.грн.· 
оплата послуг ... ." агенству кредитииИ рейтинг ПОВJIЗана з ПОРJIДКом нвдВИIIJI 
кредиту - 14,8 тис.грн.; 

- оплата інформаційних послуг європейського консaлдинrового агевтсва _ 
1,0 тис.грн. 

- по програмі розвитку малого підприємництва в м.Бровари на 2007-2008 
роки - 3,8 тис.грн.; 

- по програмі залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в 
м.Бровари на 2007-2008 роки - 18,8 тис.грн.; 

- по програмі "Обдарованість" на 2005-2012 рр. - 35,1 тис.грн. 

За рахунок вільних залишків бюджетних коштів станом на 01.01.07 
року збільшено видаткову частину загального фонду бюджету міста на суму 
1447,4 тис.грн., з них : 

1. Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської 
ради по КФК 100103 "Дотація житлово-комунальному господарству' - 483,6 
тис.грн.,. 

2. Управліншо праці та соціального захисту населеВВJI Броварської міської 
ради по КФК 090412 "Інші видатки на соціальний захист" -40,0 тис.грн. 

3. ВИКОИІСому Броварської міської ради - 172,0 тис.грн., з них: 
3.1. по КФК 010116 "Органи місцевого самоврJIДyВ8ИВJI"- 97,0 тис.грн. 
3.2. по КФК 250404 "Інші видатки" - 75,0 тис.грн., 
4. Управліиня освіти Броварської міської ради на суму 399,0 тис.грн., з них: 
4.1. по КФК 070201 "Загальноосвітні ШКОЛИ (в т.ч. школа-дитJlЧИЙ свдоІС, 

іитернат при ІІІКолі), спеціалізовані ШКОЛИ, ліцеї, гімназії, колегіуми)" - 369,0 
тис.грн.; 

4.2. по КФК 070804 "Централізована бухгалтерія" - 30,0 тис.грн.; 
5. Службі у справах неповнолітніх Броварської міської ради по КФК 

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

• •• r.!'I' 
091107 "Соціальні програми 1 заходи державних opramв у справах сІМ 1 на суму 
27,7 тис.грн. 

7. Фінансовому управліивю Броварської міської ради по КФК 010116 
"Органи місцевого самоврядування" на суму 1.~0,~ тис.~н.; 

8. Управлінню економіки БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради. по КФК 010116 
"Органи місцевого самоврядування" на ~ 150,0 тис.гр~.; . .. 

9. Управлінню комунальної власноСТІ БроваРСЬКО1 МlСЬКО1 ради по КФК 
010116 "Органи місцевого самоврядування" на суму 4,0 тис.грн. 



~ 

КФК 

1 

150101 

І-

І--. 

"'-

r---.. 

БЮджет розвитку міста 
(спеціальний фонд) 

Назва головного РОЗПОрядника Передбачено 
Коштів в бюдхсеті ва 

Об'єкт 
І пів.2007 
DOкY 

ТJIC.rpll. 
2 

JliддiJJ капіталы�огоo будіВНllцтва 
3 

"роварськоУ міської раДl1 21313,7 
npoeКТYBaнЮI та реконструкція кінотеатру 
·м.Т.г. Шевченко під Палац урочистих подій 
по вул.київськіЙ, 155 в м.Бровари Київської 
області 1183.5 
ІПроепування та реконструкція 
~мобільної дороги загального 
!користування (вул .. Грушевського) в м. 
!Бровари 1124,0 
IПроектуваннв, коригування робочого 
!пРоекту та реконструкція магістральної 
!вулиці районного значення ( 
!вул.Возз' єднання) 2000.0 
Цроепуваннв, коригування робочого 
.. роекту та будівництво адміністративного 
Будинку з благоустрієм прилеглої території 
ra культурно-виставковим комплексом з 
rJIJJДaЦЬКОЮ залою на 448 місць по вул. 
rarapiHa, 18 м.Бровари 1885,0 
ІПроепування та будівництво нових ДИТJlЧИХ 
1m СПОрТивних майданчиків 200,0 

lriроепуваннв та реконструкція 
25,9 !вул.Островського м.Бровари 

!ПроеlCl')'Ваннв та реконструкцію 
!магістральної вулиці загальноміського 
значення (вулиці Київська) в м.Бровари 500,0 

Реконструкція маАдану на перетині 
Бульвару. Незалежності та вул. Гагаріна (ІП 

310.0 
ІІеога) 

nроеlCl')'Вання та будівництво комунального 
150,0 РИНКУ міста по вул.Шолом-АлеЯхема 

nроеlCl')'вання та будівництво паві~ЬЙОНУ .. 
6юветноro водопостачання з артезlаНСЬКОI 
!свердповини та благоустрііі прилеглої 607,0 IreDиторії по вул.Грушевського в м.Бровари 
!Проектування, коригування робочого 
!проекту та будівництво 2-го вводУ 100,0 
raзопроводУ в м.Бровари 

. 
Касові 
BllДaТКJ' 

ставом ва % 
1.07.2007 
ТJIC.ГOB. 

5 6 

3888,8 18,2 

1093.4 92,4 

. 
625,7 55,7 

1,5 0,1 

1670,0 88,6 

35,9 18,0 

4,7 18,1 

30,0 6,0 

77,5 25,0 

0,0. 0,0 

323,1 53~ 

0,0 0,0 
. 



- IПроепування та будівництво К8нвnізації по 
Вул.I<.Маркса в м.Бровари Київської обл • 

348,3 0,0 - р] б . аСТ1 O~O роепв~ння та УДIВНИцтво "Розміщення 
ГОСТЬОВ01 парковки на 30 машиномісць n 
~УJl.КиївськіЙ, 292 м.Бровари о 

260,0 0,0 0.0 - !Цизаіін-проеп та оздоБЛ10ввnьні роботи 
~вяткової запи Палацу урочистих подій по 
.УJl.КиївськіЙ в м. Бровари 1810,0 27,0 1,5 nроепування та реконструкція вулиці 
районного значення (вулиці ОлімпіАсько1) в 
М.Бровари Київськоі області 2210,0 0,0 0,0 
IПроепвання та реконструкція дощової 
~напізації по вул.Малокиївська в м.Бровари -
l<иївської області 1100,0 0,0 0,0 
ІПроепвання та реконструкція 
.нyrpіmньоквартального проїзду (вулиці 
~апокиївськоі1 в м.Бровари Київської 
області 1500,0 0,0 0,0 
IПроепування та будівництво житла 
~oцianЬHOГO призначення по вулиці . 
J<Rасовського 5000,0 0,0 0,0 
Рроепування та реконструкція 
~інбудинку по вул.Гагарін&, 15 в 
~.Бровари з благоустроєм прилеглої 

~иторії 1000,0 0,0 0,0 
~80409 ВІІКОНКОМ Броварської міської paдll 325,0 63,2 19,4 

Поповнення cтaтyrHoгo фонду 
~oмyнanЬHOГO підприємства Броварської 

175,0 63 __ 2 19,4 ~iCЬKOЇ ради "Телестудія "Наше місто" 
Поповнення cтaтyrнoгo фонду кп 

150~0 "Броварське бюро технічної інвентаризаціі" 
150101 tвiJшіл освіТl1 500,0 500,0 100,0 

Реконструкція фасадУ ЗОШ І-Ш ст. Н! 9 500,0 500,0 100,0 

!управління ЖIIТЛОDо-коМУН8JIЬНОro 8291,2 100,9 1,2 

- roсподар_ства 3,7 150101 !Капітальні вкладеlШЯ 6141,2 100,9 

nр~грама реконструкції житлового Фо~дУ оо 2731,0 100,9 3,7 

IПрограма по встановленню ко~нерац1ЙНОl 
1500,0 0.0 0,-0 - ~становки на котельні по вул. Кірова, 96 

nроепні роботи по розробці комплексн~ї . 
схеми організації дорожнього руху по МІСТУ 

250,0 0,0 0,0 - IJровари . 
Будівництво водопроводу по 
вул.Старотроїцька (кіЛЬЦІ0ВВННЯ 1500,0 0,0 0,0 

І--. ВОДОПРОВОдУl 
Реконструкція та технічне переоснащення 31,2 0,0 0,0 

~ котеJlЬНОЇ по вул.I<m!СОВСЬКОГО, 16 м.БрОВ~РИ 
55.0 0,0 0,0 

Теплові мере)кі м.БрооврИ - реконстр~Ц1Я ~ 20,0 0,0 0,0 

--- Котельні по в),л.Кірова 96 м. Бровари -



10 ....- реконструкція 
!-- !реконструкція ЦТП (центральний теПЛОвий 

nVНкт). м.Бровари 
54,0 0,0 

Гв0409 IПОПОВllення CТIL1'YТIIIIX сЬондів 0,0 
2150.0 0.0 0.0 І-'- Поповнення статутного фонду ВУКГ 1000,0 0,0 0.0 .... 1П0повнення статугного фонду "Служба . 

tJамовника" 1000,0 0,0 0,0 t- !Поповнення статугного фонду кп 
'Броварські інженерні мережі" 150,0 0,0 0,0 

~50101 !Відділ у справах сіl\l'і та моподі 715.0 187,8 26.5 
!реконструкція приміщення центру 
реабілітаціі дітей-інвалідів 715,0 187.8 26,5 

150101 !Відділ містобудуваllllИ та аохітектури 30.0 29.8 99.4 
I11роепні роботи по проектуванню в'іздних 
~HaкiB у місто 30,0 29,8 99,4 
lPA30M 31174,9 4770.5 15.3 

Цільові фонди, утворені місцевими радами 
(спеціальний І .. онд) 

Передбачен Касові 

овбюджеті BllДaТICD 

на І пїв.2007 ставом ва 

Назва гопОВllОГО РОЗПОDЯДНИка коштів року 1.07.2007 

об'єкт ТlIСеГОН. ТОСегрв. % 

~0900 Відділ KaniтaJJhlloro бvдіВНllQтва 16907,1 1708,1 10,1 

Осушення території та водовідведення ... 
дощових та талих вод з теРИТОРll 

підтоплених житлових районів та земель 
сільськогосподарського призначення 

західної та південно-західної частини 
м.Бровари (І-етап: "Проектування та 
будівництво водовідводу дощових та Т8J1ИХ 

2360 672.8 28.5 
вод по масиву "Оболонь" в м.Бровари" .... 
Проектування та реконструкцію 
nлавального басейну ''Купава'' по вул. 1500 17,9 1,2 

"- Шевченко,1 О м. Бровари 

Проектування, коригування робочого 
проекту та будівництво 2-го вводу 360 0,3. 0,1 

і-- газопроводУ в м.Броваои 

Проектування та peKOHcтpYKцi~ 
магістральної вулиці загалЬНОМІСЬКОГО 500 О 0.0 

-....-. значення {вулиці Київська} в м.БDовари 



11 
проепування та реКОНструкція парку 
"ПриозеDНИЙ" 

140 .- О 0,0 
проепування та будів~ицтво водовідводу 
!дощових та талих вод по 1 О МіКРОраАону в 
м.БроваDИ Ки·івської області 

1200 О 0.0 - Проепування та будівництво павільйону 
бюветного водопостачання з артезіанської 
свердловини та благоустрій прилеглої 
Території по вул.Грушевського в м.БРОВВDИ 510 100 19.6 
Проепування та реконструкція кінотеатру 
ім.Т.Г. Шевченко під Палац урочистих 
подій по вул.КиївськіЙ, 155 в м.Бровври 
Київської області 1833 400 21,8 
IПроектвання, коригування робочого . 
проепу та будівництво кладовища по 
вул.К~ова в м.Бровари 1400 133,6 9,5 

Проепування та будівництво тимчвсої 
автостоянки по вул. ГагарінІ, 11 м.Бровври 249 232,9 93,5 
Проепування та реконструкцію 
вул.Остоовського м.Бровари 1314,1 О 0,0 . 
Проепування та будівництво скверу по 

вул. Гагаріна,15 м.Бровари 411 7.2 1,8 

npоепування та реконструкцію парку ім. 
Т.Г.Шевченко в м. БРОВВDИ 200 О 0,0 

npоепування та реконструкцію гімназії ім. 
120 О 0.0 Олійника по вул. Красовського 3-а 

проепування та будівництво школи~ка 
~!1 на території 30Ш К!1 І-Ш ступеНІВ по 

200 О 0,0 
IвУл.КиївськіЙ.153 

npоепування та будівництво школи 1 ... 
ступеня (молодшої школи) на теРИТОРll 

150 0.5 0,3 
30Ш К!2 по вvл. Енгельса,3 

npоепування і реконструкція вул. 
500 о. 0,0 

Шевченко 

npоепуваННJI,коригуванняТ8 
430 О 0,0 

реКОнстоукціlо басейнУ "Лідер" -
проепування,коригування,реконструкцію 

380 О 0.0 
шатрового даху НВЦТМ -
Проепування коригуванНJI робочого 

, •• rивного 
проепу та будівництво 8ДМ1Нlстра ... 
будинку з благоустрієм прилеглої терИТОрll 
tra культурно-вистав ко вим ~омплек:о: з 

9.5 ГЛВД8ЦЬКОIО залОIО на 448 МІСЦЬ по ~ • 1500 142.9 
~ ГагаРіна. 18 м.Бровари 



12 
Проектування та будівнийтво ГОстьової 
автостоянки при будинку по 

вул.КиDпоноса, 7-а, в м.БDовари 

Проектування та реКОнструкція 
адмінбудинку по вул. Гагарін&, 15 в 
м.Бровари з благоустрієм прилеглої 
l'eРИТОDії 

КanітanьниА ремонт даху адмінбудинку по 
вул. Гагаріна, 15 в м.Бровари 

Проектування та реконструкція дитячої 
школи мистецтв по вул.Незanежностї. 12 
&Сб" 

Проектування та реконструкціlО 

спортивних майданчиків по вул.Короленко 
1/34-й мікРорайон) 

Проектування, коригування робочого 
проекту та будівництво інженерних мереж 
дитячого містечка по програмі 
"Кіндердорф Інтернешнл" в м.Бровари 
Київської області 

~0900 Вїддш КУЛЬТУDІІ 

встановлення системи сигналізації в 
закnвдах культУРИ 

придбання стільців для бібліOl'eЧНОЇ мережі 
міста. 

на придбання убранства сцени МКЦ 
"Прометей" та на придбання світлової 
ферми для освітлення сцени МКЦ 
"Прометей" 

капітальний ремонт Броварської міської 
бібліотеки по вул.Незалежності.5 та 
Броварської міськой бібліOl'eКИ для дітей 
по ВУл.Лагунової 4 

капітальний ремонт актового залу в 

~ячій МуЗичній школі 
придбання та облаштування покритrя дm! 
підпоги залу хореографії в міському клуБІ 
І(площею 80 м2) 
придбання РОЯЛІО для дитячої школи 
мистецтв 

організація та проведення ви~вки в 
краєзнавчому музеї "розгойданІ дзвони 

пам'яті" 

150 

ЗО 

120 

200 

900 

250 
1721.6 

40 

5.6 

40 

531 

50 

50 

100 

5 

О 0.0 

О 0.0 

О 0.0 

О 0.0 

о· 0.0 

О 0.0 
155.2 9.0 

40 100.0 

5.6 100,0 

40 100.0 

0.0 

14.8 29,6 

49.8 99.6 

0.0 

5 100.0 
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проектування та будjвництво пам'ятного 
!Знака героям Чорнобиля по 
вуло Черняховського, ) І а 

150 r-
пр~дбання збіРНО-РОЗбірної сцени та 

0,0 

ОСВІтлення 
600 0,0 

облаштуваНIІЯ пожеЖIfOlО та ОХОронною 
!сигналізацієlO примjщень Броварської 
міської бібліотеки та Броварської міської 
бібліотеки для дітей 150 0.0 . 

~_O900 BIIKOIIKOI\I 1827.5 114.7 4,3 
будівництво церкви "Покрови Пресвятої 
Богородиці" 80 80 100 
будівництво церкви "Петра і Павла" 200 О 
Іремонт та облаштування архіву 147,5 О 

!ремонт та придбання меблів дпя виконко~ 100 34 .. 7 34,7 

на виконання "Програми по покращенню 
tra забезпеченнJO медичним 
обслуговуванням мешканців м. Бровари на 
2007-2009 роки" 1300 О 

UО900 УЖКГ 14080 1284.1 9.1 

капітальний ремонт житлового фондУ 3000 746,8 24,9 

капітальний ремонт ліфтів, термін 
~КСПJIYатації· яких перевищив 25 років 300 80,2 26,7 

реконструкціJO житлового фонду 380 85.3 22,4 

придбання та встановленняl'8ЗОВИХ плит та 
200 80,9 40,S 

колонок 

програма капітального, поточного та 

!ЯМкового ремонту дорожнього покритrя 
9500 159,3 1,7 вулиць міста на 2007-2011 роки 

ПРОгРама "Подвір'я на 2007-2011 DОКИ 700 131,6 18,8 
І-. 

fiOfiS.3 4.5 [М0900 УправліН'IИ освіТІ' 
273,4 

Ібудівництво мініlсотельні в ЗОШ N2 3 93.4 92.3 98,8 

ДJIJI придбання СЛY>lсбового автомобіля 40 39 97,S -
на зріз авр ій них дерев по заклвдах освіти 91.5 40 43,7 - . 

о 

комп'ютеризаціїО ДОШlсільних заклВДІВ 
70 69,1 98,7 

t--. !освіти 

на придбання музичних інструментів в 20 20 100,0 
t-- Школах міста 

придбання технологічного обладнання У 13 13 100,0 -- iдanьню ДНЗ "КатрУся" 
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ремонт сантехнічного обладнання в ЗОШ 
12,3,6.9,10 та НОК - ремонт спорзалів в ЗОШ Ни 2,10,1 та 816 0,0 
вктовиЯ зал СЗОШ Ни7 

550 0,0 
придбанн~ обладнання у закладах освіти 
l(теХНОЛОГlчне обладнання у їдальні, меблі) 234 0,0 
ремонт їдальні у гімназії ім.ОліЯника та 
ЗОШНи) 

140 0,0 
ремонт каналізаційно-сантехнічноro 
обладнання в ДНЗ "Золота рибка" . . ' "ВІНОЧОК", "Колосок", БДІОТ 215 0,0 
ремонт груп в ДНЗ "Золота рибка", 
"Катруся", "Джерельце", "Колосок" 204 0.0 
підготовка систем опалення закладів освіти 
Ідо опалІОВального сезону 196 0.0 

IlIJ)идбання "дизаКТIІНУ" у заклади освіти 47 0,0 

повірка та ремонт теплолічильників та -
лічильників води 18 0,0 

ремонт електрообладнання в ДНЗ 

"Зірочка", "Теремки", "Барвінок", 
"Віночок" 48 0,0 

встановлення вузлів тепло- та водообліку 47 0.0 

обcnyrовування та розвиток локальної . 
мережі 80 0.0 

встановлення паРІсану нвк, зоm 1&5 50 0,0 

вcrановnення пожежної сигналізаціі 140 0.0 

обробка вогнегасним розчином дерев'яних 
120 0,0 

КОНстРукціЯ 

будівництво погребу ДНЗ "Теремки" 10 0,0 

капітanьниЯ ремонт дахів в ДНЗ "Червоні 
85 0,0 

вітоила", "ЗіРОЧІса" 

РеконструкціJO фасаду загальноосвітньоі 
1000 0.0 

..... школи І-ІІІ стУпенів Nи 9 
IlIJ)идбання меблів дnя Ісласів 512 OLO 

І--. 

придбання меблів у дошкільні з8XJIади 
484,5 0,0 

І--. освіти 

придбання м'якогО інвентарю У дошкільні 30,9 0.0 
10-00-- заклади освіти 

• азії 
IКaпітanьниЯ та поточниЯ ремонт ГІМН 710 0,0 

t-- ім.ОліЯника по вул.,Красовськоro 3-а 

1!40900 
. 1000 8.3 0,8 

УправліНllЯ коl\lуllалы�оіi влаСНОСТІ 



кошти на проведення процедури 

приватизації IСОМУНальноro маАна 
риторіальної громади м.Бровари 

(аукціону, виготовлення технічної 
ентації озміщення об'яв 

IS 

1000 
416015 
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ПОИСІІІОВ8Jlьна записка до 3 • 
б ВІТУ про 
юджетну заборговаНість по м. Бровари 

станом на 01.07. 2007р. 

3агаJlьниі фонд 

Дебіторська З~боргованість станом ва 01.07.07 склала - 42393 Ірв. 
зменшена ПОРl~НЯНО з поча~ом року ва 9157 грн; Але по 

КЕІ<В 112~ - збlль~ення ПОРІВВJlВО з початком року ва 5758 ГРН. 
нарахованІ в чеРВНІ та .невiдпncодоваиі фондом соцстрахуваввя ліхарwmi; 
квкв 1161 - збшьmенвя ва 8321 ІрН., авансова проплата ЗІ 
теплопостачання 

По КФК 070000. 
КЕІ<В 1300 - збільшення ва 16101 ГРН., авансова проплата по Управпіввю 
праці. (субвенція). 

Кредиторська заборгованість: 

Сума кредиторської заборгованості на 01.07.07 складає: 3767832 грн. 
поріввяво з даними на 01.01.07 р., має місце збіпьmеВВJI ~a 425331 грн., ЗІ 

рахунок: 

КЕІ<В 1310 - на 335756 грн., по КФК 170102, 120100; КЕКВ - 1341 НІ 
846289 Ірн.,по КФК 090000 - недофінаисувавня за рахунок субвевцііі, ще 
надходить З Держбюджету; .о. 
Построчена заборгованість складає 185364 грн. за рахунок субвеВЦ1И, ще 
надходить З Держбюджету. 

Начальвп 
А.м.3елевська 

фінансового управлїнЮІ 



Міському голові 
Антоненку в.о. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на РОЗГЛJIд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 23.08.2007 року, проект рішеННJI, за пропозицією виконавчого 
комітету : 

- Про внесення змін до рішеННJI Броварської міської ради від 28.12.2006 
року N!! 201-14-05 "Про бюджет міста на 2007 рік" та до додатківl,2 
3,4.; 

_ ,,про виконання бюджету м. Бровари за 1 півріччя 2007 року " 

_ " Про звільнення від сплати податку з власників транспортних засобів . . ." 
та інших самоХІДНИХ машин та механІЗМІВ 

Начальник 
фінансового управліННJI ~ А.М.3еленська 
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