
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоr ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Звіт управліННJI освіти Броварської міської ради 
про використанНJJ коштів, отриманих від оренди 
нежитлових приміщень комунальної власності, 

за 2007 рік 

l 

Відповідно до поД8ННJI управлінНJI освіти від 06.02.08р. за Ни 103, 
1ІСІІ)'ХВВDIИ звіт начальника упрaвnїННJI освіти Онищенка В.І. про використання 
шщ отриманих від оренди нежитлових приміщень комунальної власності за 
2007 рік, керуючись ст .. 25 Закону Украіни «Про місцеве самоврJЩYВaиНJI в 
Yrpaiнi», враховуючи рекомендації постійних комісій з питань соціально-
5D80мічноro та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, з питань 
roмyншвої масності та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРПIIИJIA: 

1. Звіт начальника управліиии освіти Овищеmca В.І. про ВИlCориCТВIIНJI коштів 
від оренди нежитлових приміщень комуиanьноі впасності за 2007 рік В3JIТИ 
ДО відома (додається) . 

2. Результати використaинJI коштів, отриманих B~ оревди нежитлових 
Dpиміщень комунальної власності упрaвлiвВJJм ОСВІТИ У 2007 р., визнати 
задовільним . 

3 11' • асти на заl""l'VnRlІУа МIchKoro • д,0ll1ponь за ВИІСОII8ННJJМ цЬОГО р1ШеВНJI DOlC1I V&J---

l'OJIови ШеСТОП8JI л.п. 

~рради СапожхоLВ. 

. . . ' ' .. 



Подвиия: • 
IlачanЬИ1IК ynрaвnіння ОСВІТИ ~...-..+--__ В.І. ОНЩцеllro 

Поroджено: 

заС'1')'ПНIIК міського голови 

начanьШlJ( ЮРИДИЧllОГО відділу 

начanьиик фінансового упрввпiвIIJI 

-~ВЩДШУ ~ Н.І. Гнатюк 

rOJlOBa постіАвої комісіі з питань 
соціальио-екоиомічвоro та культурного 
Р03витху бюджету, фінаисів і цін 

І roлова постійної комісії з питаиь 
хомуиальиої вnaCBOcтi та приватизації 
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А.В. БуJIК8 



Звіт 

ПРО РІІКОРІІ,:",ІІІІН • коштів, OTplll\lallllX ynpaвnillllRl\1 освіТl1 Броварської 
lІі,."..,і раДl1 ~IA здаЧІ в о~еlIДУ IlеЖllТJlОВllХ ПРI~l\lіщеllЬ KOl\lYllaJlLllOЇ ВJlaCllOm 

I\IIС'І1І, щО оБJlIКО~УIОТЬСR ІІа баJlаllСI ynpaВJIillllR освіТl1 
• ЗD СlчеllЬ - грудеllЬ 2007року 

ВІІКОРІІСТВНИЯ КОППІВ , отриманих безпосередньо від оренди приміщень 
І ~8МCН1OBaнe чинним ~aкOHoдaBCТBOM .~ в тому числі Законом Украіни 

ес Про ДержаВІІІІІІ бlоджет YKpa11111 ІІа 2007р» . В ст.73 Закону вказано, що 
_о оБСJlПI власн~ надходжень бюджетних установ перевищують відповідні 
JI1P8nl, встановлеНІ додатком Н!!3 дО цього Закону або рішенням про місцевий 
&oAJ.'П, розпорllДНИК БJоджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу 
VPJ)' на погашенНJI заборroванос~!. з оплат~ праці, нарахувань на заробітну плату , 
_anЬИIIХ послуг та eHeprOHOCIIB. У разІ , якщо ВІДсутня така заборгованість , 
pomор~lІІ( БJОДЖетних К~ШТ~~ спрямовує: .. 
so% копmв - на заходи, ЯКІ ЗДІИСНЮЮТЬСЯ за рахунок ВІДПОВІДНИХ надходжень; 
so% коштів - на заходи ,які необхідні для виконання основних функцій , але не 
l&e3печеиі коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною 

tnporpамою( функцією). 
Дlmвмiкa нарахування орендної плати за січень-rpудень 2007р така (тис. rpH.): 

І-й КВ. 2007р 109,0 
2-й кв. 2007р 90,0 
3-й кв. 2007р 95,3 
4-й кв. 2007р 90,1 

Всьоro з початку року нараховано 384,4 тис rpH .. орендної мати. 
За період з 1 сіЧНJI 2007р по 31 rpудНJI 2007р смачено - 431,9 враховуючи 
дебіторську заборгованість 2006р. За рахунок нарахувань 2007 po~ 332,5 тис:rpн, 
що C'l'IIIовить 86 5 % від суми загальних нарахувань. ЗаБQргованlСТЬ орендаРІВ на 
ОI,Оl.2008р cКJI~aє 51,9 тис. rpH. Залишок орендних коштів на p~ cКJI~a~ 
198.0 ТИС грн. Боржники мають поточну заборгованість, ЇМ направлеНІ npетензїйю 
DIICrn та попереджеНВJI. . 

Специфіка роботи закладів освіти дозволяє використовувати ДJIJI здаЧІ в 
, 0JIeВДY ПИШе тимчасово вільні приміщеННJl. Оскільки ВИНИlCJlа додаткова нагальна 
'lIOlpеба в місцих ДJIJI перебування дітей в ДИТJIЧИX дошкільних зaкn~ах, частина 
DРlnlїЩень була звільнена орендарями в 2007р площею 403,2 КВ.М , ІНШУ частину 
1IJr0ЩСlQ 474,7 КВ.М. !Шанується вивільнити в 2008р . 
во ВnOриставви коштів , отриман~ від здачі в оренду нежитлових ПРИМІщень 

C1'aТrJIX витрат, відображено в таблИЦІ. 

B/dtМ • • ~ ;1I(ellII 110 замаdllX УllраВЛ;ІІ'1R . 'ОCl'" allKoplIClllaHIIR KOIIIIII'" за opelltJy "рllA, 
~"n", Вроаарськоі ",,;ськоі padll за 1007р 
~koП нео.:::: 

ВІП'РDТU 
l1-n НаЗва поlCll3llИП прuмiТJCD 

НапpJINок 
СуаIВ 

Код 
економічної вИКОРllC'1'ВllllJl 

11-
1CJIВСИфїкацu 

rr- видатків s 6 

1'- 4 ~ 3 113224.4' ВПКОРUCТDВО ДJIJI 
Вl11раtиНI1 1131 Пр~lcml, 

проведСIlВJl 

-ріlUUl да "IВtepїanи І ПО'ІОчноro per.IOВТY 
ПОТоЧНоro обпDДВВВВJI , підставВ 

'-~ ївВeR11IP 0_ 
--о 



t,..-~ HIIКD3 МФУ N!347 

2 3 4 5 
від 25.І2.2000р 

J- ~IIII. 1132 МeдllКВІеlтІ 
6 

І 
5,00 BIIKOPIICТDIIO ст.73 __ Iclml 

Закону Про 
державНllR бюджет 

1134 
на 

r ПpJlдб~1ІІ ПРllДБВНl1JI 5970.20 BIIKOPIICТDIIO ст.73 
.'.rol'O IHBCIIТDPIO ТКВlIIIНИ ДJIJI ЗакОJIУПРО 

ПОШJIТfJl ЗВl.авісіl державНJlR бюдЖет 

Ha2007D 
r ПOIDЧlJIП pe~IOНТ 1137 ПоточниR ремонт 83507,25 Наказ МФУ Н!347 

06пaдJrDJUIІ, оБЛDДНВІ.JfJI та від 25.l2.2000p 
інвентаРІО , приміщень 

І DPJJМіщеlfЬ 

J ПocвynIЗ 1139 Послуги відео 3801,00 8ІІКОРОстано ст.73 
o6cвyroВУВШUIJI зйомки, Закону Про 
aбnllдllDJUIJI обcnyговуввнИJI державОllЙ бюmкeт 

облвднвнИJI Ha2007D , Кanі11lJlЬШ 2110 ПридбанИJI 27352,00 811KOPIICТDJIO ст.73 

І 
ВІІДІТКІІ на устаткуваниJl ДIIJI Закону Про 

прпдБВ1UlJl ремонту державuиR бlОmкeт 

06тuur1lНJl8 до на2007р 

Dcьoro 233859,94 
IUКОРОетапо 

~ рахунОК вказаних коштів здійснені наступні роботи та придбані наступні 
lUВИості: 
ІЛрltдбlВ1Ul матеріалів ДЛJI поточного ремонту ДЛJI ДНЗ на суму 11162,34 грн. 
2.ПРЦЦБаиии матеріалів ДЛJI поточного ремоН1У ДПJI шкіл на суму 35036,59грн. 
3ЛрlfДБIВ1UI матеріалів ДJUI поточного ремонту ДЛJI БДІОТ, ЦПФВ на суму 55655,56 
Ірн. 

4ЛРlfДБIIИВJI матеріалів ДJUI поточного ремонту ДЮСШ на суму 11317,20 грн. 
:'~РIfДБВВIIJI хавцтоварів 52,80 грн. (госmpупа) 

f іn РlfДБВIIВJI медикаментів ДНЗ «Теремки» 5,00 грн . 
. в' пlllИтrя зававісей ДЛJI зали БДІОТ 5970,20 грн. 
9~ 0CJlyrи відео зйомки сВJ1Тl(ОВИХ заходів 3801,00 грн. 
10 ~OIlТ JIічиnьииків обліку ЦПФВ 969,20 грн 
н' ОТоЧИJdi ремонт коридорів ЗОШ N!!З 63051,78 грн. 
І · РеА{ОВТ електроШlИТ ДJUI харчоблоків ДНЗ 18690,77 • 
2; П~и,цБВИWJ ДJIJI БДІОТ двд програвач 1275,00 грн, на ворота 5800,ООгрн , дверІ 
~ б080,ОО грн на загальну суму 13155,0 грн 
2з· При,цБВИWJ ДJIJI ЦПФВ факс 1188,00 грн, монітор 1160,00 ва загальну СУМУ 

48,00 !'ра 
14. ПРи,цБВИWJ днз 3 ибка шафа холодильна на суму 5760,00 Ірн 
15. ПРІІДбlUПul ДJIJlднз ролота р монітор 1339 грн, кулір 1350,00 BcLoro на СУМУ 
2689 оо ДJU[ омашка 
16 ' !'ра 

, В 'nРlfДБВIIWI ДJIJI 30Ш М!З доШКИ аудиторні на СУМУ 3400,00 Ірн 
, eLoro 233859,94 ГРН. 
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