
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження звіту про виконання бюджету 
М. Бровари за 2008 рік. 

Керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самовридування 
в Украіні)) та враховуючи висновки постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін 
Броварська міська рада 

1I11)JiIllIIJlII: 

Затвердити звіт про виконання бlОДЖету міста за 2008 рік: 

l.по доходах у загальній сумі 232 474,1 тис. грн., у тому числі: 
1.l.по загальному фонду 161 336,7 тис. грн., з них: 

- субвенції, отримані з державного та районного бlоджeriв -
40011,1 тис. грн.; 

- дотація з державного бюджету -829,4 тис.грн 

1.2.по спеціальному фОНДУ 71 137,4 тис. грІ!., з них: 
- вnасні надходженИJI БJОДЖетних установ - 15 428,5 тис. грн.; 
- Н8ДХОДЖeвuи в цільові фонди, утворені органами 

місцевого самовридування - 16 537,9 тис.грн . 
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ДОХОДИ 

. Доходи місцевих БJоджетів СКn8Дmоться з доходів загального фонду, 
доходів спеціanь~ого фонду, та ?jіціЙНих трансфертів. До загального 
фонду бюджету МІСта Бровари Н8ДІИШЛО 119996,2 тис. грн. доходів, в тому 
ЧІІcnі податкових находжень 116923,5 тис.грн., неподаткових - 3072,7 тис. 
!ри. НевlfКОНання планових показників загального фонду, затверджених 
pmnllСОМ на 2008 рік, обумовлене зменшенням надходжень по податку з 
АОХОДів фізичних осіб. За рахунок цього податку бюджет міста 
иедorplfМав 10667,5 ТИС. грн. в т.ч. за рахунок податку з доходів найманих 
працівників недоотримано 6570,6 ТИС. грн., а саме - при плані 85664,9 тис. 
!рВ. фактично надійшло до бюджету 79074,3 тис. грн . 

. ПРlf цьому необхідно зазначити, що річні розрахункові показники 
Міністерства фінансів Украіни по доходах, які враховуються при 
ВШlченні обсягів міжбюджетних трансфертів виконані на 109,8 %, по 
АОХО., JПd не враховуються при визначенні обсягів міжбюджemих 
1pIRсфертів - на 156,6% та по бюджету розвитку - на 108,3%. 

В порівНJIНні з відповідним періодом минулого року податкові і 
неподаткові надходжеННJI в цілому зросли на 24283,8 тис.грн., або на 
25.4%. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 75,6% 
Пnата за земmо - 9,4% 
єдиний податок - 6,5% 

~ Місцеві податки і збори - 1,4% 
Пnaта за торговий патент - 4,3% 

За ПОТоЧНИй рік по закріплених доходах надійшло 104724,7 тис. грн., 
IЦOP.loa .. 

··1ІІ10ВИТЬ 90,4% до плану. 
10S~~ коlIIИку власних доходів надійшло 15271,5 тис. грн., що складає 

• "до ПJJану • 
НIJU~спеЦіanьного фонду зараховано 62743,0 тис.грн. доходів. Разом 
1J!aнc о. до загального і спеціального фонду ( без Bp~aнНJI 
Вiдno~B) -~82739,2 тис.грн., що на 6446,5 тис. грн. меньше нІЖ за 

ІІА пеРІОД минулого року. 

IСрn.. то ф. ійн· ансферти в cnti 4957 го до БІОДЖCnY міста Бровари надійшли о щ І тр 
; . 7,9 ТИс .ГРН. та субвенція з районного БJоджcny-157,0 тис. грн. 
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Податок з доходів ФіЗllЧlllІХ осіб. 
3 початку року надійшло податку з доходів фізичних осіб 906624 тис 

rpH. ПРІ! ппв:ні 1~lЗ29,9 ~c. грн. Виконання становить 89,5' %. В 
поріВUJlииі ~ DJДПОВ1Д~М пеРІОДОМ минулого року надходження по податку 
,доходів фІЗИЧНИХ ОСІб зросли на 19283,8 тис.грн., або на 27,0 %. 

Причини зменшення надходжень по податку з доходів фізичних 

осіб: 
впровадження скороченого 2-3-4 денного робочого тижня; 
зменшення або відсутність обсягів робіт ряду підприємств 
міста; 

зменшення середньої заробітної плати по місту. 

Плата за зеl\lJ110. 

Ilnaта за земmо є ДРУГОl0 за величиною складовою частиною доходів 

бlОАЖety міста. При плані 10750,0 тис.грн., фактично одержано 11255,0 
ТlIC,rpH., або 104,7 % від запланованої суми. Недоїмка по платі за землю до 
бlОАЖety міста станом на 01.01.2009 року становить 1329,8 тис.грн., що 
иа346.l тис.грн. більше в порівНSIНИі з початком року. 

Місцеві подаТКl1 і зБОРII. 
IInаи надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 107,8 %. 

ПР1' плані надходжень 1559,2 тис. грн. одержано - 1681,0 тис.грн. В 
n~piв1UIUHi з відповідним періодом минулого року Н8ДХо~ення по 
МІсцевих податках і зборах збільшилися на 142,1 тис.грн. ЗБІЛЬшення 
надхОджень по місцевих податках і зборах відбулося в основному за 
рахунОК збinьшеННSl надходжень по податку з реклами на 13,7 ТИС. грН. та 

· коf4yиanыІму пода'1"VV _ на 144 4 тис. грН. Необхідно відзначити • 3м ' ••• J' • 

· ~енИJI надходжень по ринковому збору на 7,1 тис.грн. В 2008 РОЦІ у 
ПОРIDlIJIallі з відповідним періодом минулого року. До зменшення 
118ДХодЖень Призвело захрипи в другому lCВарталі 2008 року ринку «OS8JD). 

н Плата за ТОРГОВІІЙ патеllТ. 
lIJIaн,вдХоджеlПlJl плати за торговий патент складає 5199,9 тис. грн. при 

N 
,І 5726,0 ТИс.грн. ВИКОНання прогнозних надходжень склало 90,8%. В 
~~. , ому no nцl!l 3 анвnогічним періодом 2007 року надходження по ць 
II~ Збільшилися на 521,5 тис. грн., або на 11,1 %. До змевш~вя 
I'panь _eH~ ПО даному податку призвело анУЛIОВанвя торгових патеНТІВ на 

lІиА БІЗнес. 

• n Є,цllnИй податок з суб'єктів підпрllємllllцысіi діплы�ості.. 
O~ Ри lIJJaнi надходжень єдиного податку 7890,0 тис.грн., ~акти~о 
aiдn:~O 7774,9 тис. грн. Виконання склало 98,S %. В ПОр1ВНЯННІ З 

IlUIИМ періодом минулого року Н8ДХоджеННJI по єдиному податку У 
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збільШИЛИСЯ на 1059,0 тис.грн. за рахунок збільшення кількості 
зареєстрованих по Броварській OДI1l платників єдиного податку та 
збільшення ставок єдиного податку. 

ДержаВllе ІІІІТО. 
ДО БІОДЖету міста з початку року зараховано надходжень по 

державному миту в сумі 507,7 тис.грн. при плані надходжень 503,0 тис. 
rpH. ВиконанНЯ становить 100,9 %. В порівнянні з відповідним періодом 
.іlfНУЛОГО року надходження по державному миту зросли 47,7 тис.грн., або 
на 10,4%. 

спеціалы�llіi ФОIIД. 
До спеціального фонду міста з початку року надіiiwло 62743,0 

тис.грн.(в т.ч. власні надходження бlOДЖетних установ - 15428,5 тис. грн.), 
в тому числі: 

ПЛан факт % виконання 
рік 2008 року 

'Податок З власників 
транспортних засобів 

збір за забрудненНJI 
навколишнього 

2350,0 

природного середовища 50,0 

надходжеННJI коштів від 
BiдmкoдyвaнНJI втрат 
сільсько- та лісогоспо
дарського виробництва 193,0 

плата за торговий патент 38,0 

2333,7 

59,1 

201,4 

46,5 

99,3 (-16,3) 

118,2 (+9,1) 

104,4 (+8,4) 

122,4 (+8,5) 

БІОДЖет розвитку за 2008 рік виконанно на 76,1% (~ри плані на рік 
36947,9 тис. грн. отримано - 2813 1,7 тис. грн.) в тому ЧИСЛІ: 

ПЛан факт % виконaннJI 
- від продажу майна 3139,2 3835,0 122,2 

- від продажу землі 33808,7 24296,7 

Цільові фонди: 20273,2 16537,9 

71,9 ( -9512,0) 

81,6 (-3735,3) 
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ВИДАТКИ 

Видаткова частина бlОДЖету по загальному фонду міста за 2008 рік 
ВlІконана на 92,6 %. 

Виконання видаткової частини бlОДЖету по загальному фонду міста за 
звітниli період характеризується такими даними: 

3агаЛЬІІІІЙ фОlrд тис. ГРН. 

N!КФК ЗатверджеllО Касові % 
з видатки Виконання 

урахуванням 

внесених 

змін за 
2008р. 

.010] 16 Органи місцевого 18166,8 17888,7 98,S 
самоврядування 

70000 Освіта 64942,6 59654,1 91,9 
.080000 Охороиа здоров'я 46,2 34,8 7S,3 
.090000 СоціanьииЯ захист та 50748,7 45304,5 89,3 

соцзабезпечення 

]00000 )Китлово-комунanьне 16048 ]4665,1 91,4 
roсподарство 

J 10000 Культура 5667,9 5493,6 96,9 
120000 Засоби масовоі інформації 1431 1351,9 94,S 

. 130000 Фізкультура і спорт 4454,4 4200,7 94,3 

. 170000 Транспорт, ДОРОЖJ'Є 1993,4 1799,2 90,3 
господарство, зв'язок, 
тenекомуиіКВЦJЇ та інформатика 

180000 Інші послуги, пов'язані з 13,5 13,5 100,0 
економіЧНОIО дiяnьніст.о 

250301 Кошти, що передВJarься до 19812,9 19812,9 100,0 

- Дерхсавноro бюджету 

250306 Кошти, що переДВІarься із 1300 1300 100,0 

І-. 

заranьного фоНД)' б.оджету 
розвитку (спеціального фонду) 

250000 Видатки, не віднесені до 2830,8 2121,6 74,9 

""- основних гРуп 

І...- Всього 181456,2 113640,6 92,6 

Oprallll місцевого саМОВРЯДУВ~IIІІ~. . 
Касові видатки за звітний період по роздшу Орraви МІсцевого 

самОВРЯдуВання" склали 17 888,7 тис.грн. Виконання видатковоі частини 
ПО цьому розділу склало 98,S %. 
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Освіта 

Касові витрати за звітний період по розділу «Освіта» склали 59654 1 
ТlfC.rpH. 3а рахунок цих коштів yrpимувались 8 загальноосвітніх шкbr 
гімназія ім.С.l.ОліЙника, навчально-виховний комплекс, 16 дитячих садків: 
вечірня wкола, методичний кабінет, ЦБ, господарська група, 5 
позашкільних закладів, здійснювалась виплати, визначені Законом України 
"Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статrею 57 
Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та 
іншим категоріям працівників навчальних закладів. 

OxopOlla здоров'я 
Відповідно до Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та 

соціально незахищених верств населення в бюджеті міста Бровари в 2008 
році передбачено 46,2 ТИС.грн. на безкоштовне та пільгове забезпечення 
лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконання становить 
34,8 тис.грн. (75,3%). 

СоціаЛЬІІІІЇІ захист та соціалы�еe забезпечеllllЯ 
Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на 

соціальний захист та соціальне забезпечення за 2008 рік склало 45304,5 
ТИС.грн., або 89,3 %. За рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, 
допомоги сім'ям з дітьми, угримувались відділ у справах сім'ї та молоді, 
служба у справах дітей, територіальний центр по обcnyrовуванню 
пенсіонерів та самітних непрацездатних громадян, надавались пільги 
надані міською радОIО. 

Територіальний центр по обcnyrовуванню пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадян має 3 відділення: соціальної допомоги на дому, 
ГРошової та натуральної адресної допомоги, соціально-побyrової 

. ре.абinітації денного перебування. 
ПО Кфl( 090412 "lJlші ВІЩІІ соціалы�оіi ДОПОМОГ .. " з урахуванням 
Внесених змін за 2008 рік передбачено 5934,6 тис.грн. За звітний період 
були здійснені видатки на суму 2228,2 тис.грн., з них: 

• на поховання непрацюlОЧИХ громадян - 31,7 тис.грн.; 
надання громадянам міста матеріальної допомоги - 580,0 тис.грн.; . 

• на Погашення заборгованості за квартиру та житлово-комунальНІ 

поcnyги громадянам міста-15,0 тис.грн.; . 
• на здійСIІення виплат компенсації фізичним особам, JIIQ надaюrь 

соціальні послуги - 106,1 тис.грн.; . 
• встановлення телефонів пільговим категорІЯМ населення - З,З 

ТИс.грн.; 
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- забезпечеllНJI продуктовими наборами найбільш малозабезпечених 
ГPOM8ДJIH міста та сімей з дітьми з нагоди державних свят - 119,0 

. тис.грн.; 
- забезпеченНJI безкоштовними обідами малозабезпечених ГPOMaдJlH 

міста-149,7 тис.грн.; 

- доплата до пенсії чи державної соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та діТJlм-інвалідам - 42,9 тис.грн.; 

- доплата до пенсії пенсіонерам в розмірі 100,0 грн. - 969,8 тис.грн.; 
надання щомісячної доплати до пенсії громадянам, які досягли 95 -
ти річного віку та почесним громадянам міста - 25,0 тис.грн.; 

- HaдaнНJI стипендій кращим студентам міста - 22,0 тис.грн.; 
- HaдaнНJI матеріальної допомоги студентам вищих навчальних 

закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
пiкnyванНJI - 64,5 тис.грн.; 

- виплата матеріальної допомоги випускникам загальноосвітніх 
закладів міста із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування до 18 років - 24,2 тис.грн.; 

- одноразова допомога дітям-сиротам, які навчаються у 
загальноосвітніх закладах міста - 25,0 тис.грн.; 

- на придбання та встановленНJI газових плит та колонок - 50,0 
тис.грн. 

За рахунок коштів по КФК 091100 "Молодіжні програми" 
yrpимувалось 7 підліткових клубів за місцем прожив8ННJl, центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, проводились заходи. 

За рахунок коштів по КФК 091209 "Фінансова підтримка громадських 
організацій" виділено кошти на підтримку Ради ветеранів ВВВ та спілки 
ветеранів війни в Афганістані в сумі 35,3 тис.грн. 

За рахунок коштів по КФК 091214 "Інші установи та заклади" 
ПРОВОдились видатки на утриманНJI Центру ранньої та медико-педагогічної 
реабілітації дітей-інвалідів та Центру опіки дитини У сумі 434,0 тис.грн. 

жllтnово-комуllаnы�еe господарство 

Касові видатки по цьому розділу склали 14665,1 тис.грн., видатки 
були направлені на благоустрій міст&, капітальний ремонт житлового 
фонду та на дотаціІо житлово-комунальному господарству, а саме: -1і 

kФК 

100102 Кап· 
Iтвnы�иRR ремонт ЖltТЛОВОro 

100103 дФоRДy. 
РТВЦІН житлово-комунальному 

roсподарству 

Затвердж. з урвхуванНІІМ Касові 
внесеНІІХ зr.tін за 2008 видатки 

рік 
1860.0 1860.0 

2038,6 1997,0 

% 
виконанНІІ 

100,0 

98,0 
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домристів «АкОРД», хор молодших класів, літературне об'єднвнНJI 
«КриниЦІ!». . 

ФіЗI.Чllа культура і спорт 
На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на 

зaranьну суму 4200,7 тис.грн. За рахунок кошrів по даному розділу 
yrpимувanися дві ДІОСЩ централізована бухгалтерія, спорткомплекс 
"Світлотехніка", плавальний басейн "Купава", надана фінансова підтримка 
гандбольному клубу "Будівельник" на проведення спортивних заходів. 
Виконання видаткової частини БIОДЖе1У міста по закладам фізичної 
культури та спорту за 2008 рік характеризується такими даними 

N! 
КФК 

130102 

130107 

130110 

130112 
130113 
130201 

Затвердж. з урахуваННJlМ Касові 
внесених змін за 2008 видатки 

рік 

ПроведеННJI навчanьно- 456,2 419,2 
IтренувanыІхx зборів і змагань 

УтриманНJI та навчanьно- 1743,2 1603.0 
тpeHyвanЬH8 робота ДИТJlЧО-

IОНацьких спортивних шкіл 

Фінансова підтримка спортивних 1117,8 1053,6 
споруд 

Інші видатки 19,9 19.9 
ЦентРалізована бухгвnтeріJl 197,3 185,0 
ПроведеННJI навчально- 920.0 920.0 
тренувanьних зборів і змагань 

(акі ПРОВОДИТЬСJl громадськими 
організаціJlМИ Фізкультурно-
спортивноіСПРJlМОВаності) 

Всього 4454,4 4200,7 

ТраIIСПОРТ, ДОРОЖНЄ господарство, зв'язок, 
тenСКОМУllікаціі та іІІформатока 

% 
BJlKOHUJIJI 

91.9 

91,9 

94,3 

100,0 
93.8 
100,0 

94,3 

На протязі звітного періоду по цьому розділу про~ видатки на 
зaranьпу суму 1799,2 тис.грн. За рахунок цих. КОШТІв н~авались 
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобшьвим та зamзвичним 
1'рааспоproм окремим категоріям ГPOMВДJIВ, виковувались заходи програми 
п? Відшкодуванmо втрат за безкоштовне перевезення без об"!сжень 
П1JIЬгових категорій населения м.Бровари пасажирським автомобшьвим 
1'рааспоproм загального користування на 2008 рік. 
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РС:lСРВIIIIЙ фО11Д 

В бlоджеті міста станом на 2008 рік :І урахуванням внесених змін по 
КФК 250102 «Резервний фонд» передбачено кошти в сумі 507,0 тис. грн. 

Pi:llli В11ПnаТ11 
По КФК 250404 «Різні виплати» за 2008 рік пройШJDI видатки по 

загальному фонду на суму 1430,2 тис. грн., в тому числі : 
сплата членських внесків Асоціаціі міст у країни у сумі 33,2 
тис.грн.; 

по програмі відзначення державних та професійних свят, 
Іовілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою 
м.Бровари - 132,9 тис.грн.; 
надання матеріальної допомоги з депyraтського фонду -27,0 
тис.грн.; 

на придбання геральдичної продукції - 39,8 тис.грн.; 
оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з 

порядком надання кредитного рейтингу - 9,7 тис.грн.; 
оплата послуг по висвітленню діяльності депyrатського 
корпусу та виконавчого комітету Броварської міської ради -
223,8 тис.грн.; 
виготовлення citi-Л8Йтів - 2,9 тис.грн.; 
виготовлення підставок під газети - 2,0 тис.грн.; 
оплата послуг, пов'язаних з проведенням заходу «Людина 

року» - 14,4 тис.грн.; 
оплата послуг по виготовлеННJО продукції з символікою 

міста - 29,9 тис.грн.; 
інформаційно-консультаційні поcnyrи, поcnyrи по 
проведенню прес-конференції - 40,8 тис.грн.; 
діагностичний аудит системи управління - 15,5 тис.грн.; 
підтримка Броварської міськрайонної організаціі 
Товариства Червоного Хреста Украіни в сумі - 135,0 
тис.грн.; 

підтримка Броварського міського товариства інвалідів 3 

ураженням опорно-рухового апарату «ПрагненНJI)) - 78,1 
тис.грн.; 

по програмі поліпшення стану безпеки, гігієни праці і 
виробничого середовища - 2,0 тис.грн.; 
по програмі розвитку малого підприємництва в м.Бровари 
на 2007-2008 роки - 14,3 тис.грн.; 
по програмі залучення інвестицій та поліпшення 
інвестиційного клімату в м. Бровари - 5,7 тис.грн.; 
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на виготовлення буклетів «Інвестиційний паспорт міст&» _ 
27.0 тис.грн.; 
на виконання заходів по програмі «Обдарованість» на 2005-
2012 рр. - 71,4 тис.грн.; 

H~ виконання заходів програми «З любов '10 до рідного 
МІСТ&» - 31.6 тис.грн.; 
програма оформлення прав власностї на нерухоме майно 
територіальної громади м.Бровари на 2008 рік - 14.5 
тис.грн.; 

на відшкодування витрат. пов'язаних з ЛІКВІДацією 
виробничого упрaвnіннякомунального господарства - 478.7 
тис.грн. 

За paXYllOK вілы�llхx заЛllшків бlоджеТllllХ коштів 
станом на 01.10.08 року збільшено видаткову частину загального фонду 

бюджету міста на суму 14444.4 тис.грн .• з них: 
1. Виконкому Броварської міської ради - 2138.3 тис.грн .• з них: 
1.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самОВРJlдyванню)- 1942.8 

тис.rpн.; 

1.2. по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій 
інввлідів і ветеранів» - 3.0 тис.грн.; 

1.3. по КФК 120201 «Періодичні видання (газети та журнали») - 19.9 
тис.rpн.; 

1.4. по КФК 250404 «Інші видатки» - 172,6 тис.грн. 
2. Управлінню освіти Броварської міської ради на суму 5667.1 

тис.rpн .• з них: 
2.1. по КФК 010116 «Органи місцевого caмoBpJlдyвaнНJl) - 332,8 

тис.rpн.; 

2.2. по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 951.2 тис.грн.; 
2.3. по КФК 070201 «Загальноосвітні шкоnи (в т.ч. школа-дитячий 

садок, інтернат при школі). спеціалізовані шкоnи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми») - 3984.3 тис.грн.; 

2.4. по КФК 070202 «Вечірні (змінні) шкоnи» - 3.3 тис.грн.; 
2.5. ПО КФК 070401 «Позaппdnьні заклади освіти, заходи із 

ПОЗВlIIКiльноі роботи з дітьми» - 144.3 тис.грн.; 
2.6. ПО 070801 «Придбання підручників» - 150.~ ти~.грн.; . 
2.7. по КФК 070802 «Методична робота, ІНШІ заходи у сфеРІ 

народної освіти» - 37.3 тис.грн.; . 
2.8. по КФК 070804 «централізована бухгалтеР1JD) - 2.2 тис.грн.; 
2.9. ПО КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота 

ДІосш) - 17.9 тис.грн. 
2.10. ПО КФК 250404 «Інші видатки» - 43.8 тис.грн. 
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3. УправліННIО праці та соціального захисту населеННJI Броварської 

міської ради - 1793,1 тис.грн., З них: 
3.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванНJI» - 948,1 

ТlІС·ГРН.; 

3.2. по КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист» - 105,0 
ТlІС·ГРН.; 

3.3. по КФК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріJlМ ГPOMaдJlH» - 700,0 
ТlІС·ГРН.; 

3.4. по КФК 250404 «Інші видатки» - 40,0 тис.грн. 
4 . Відділ У справах сім'ї та молоді Броварської міської ради по 

КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванНJI» - 116,9 тис.грн. 
5. Служба у справах дітей Броварської міської ради - 157,2 тис.грн., з 

них: 

5.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванНJl)) - 149,7 
тис.грн.; 

5.2. по КФК 091106 «Інші видатки)) -7,5 тис.грн.; 
6. УправліннlО житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради - 2974,0 тис.грн., з них: 
6.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядувВННJI)) - 435,4 

тис.грн.; 

6.2. по КФК 100103 «Дотація житлово-комунальному господарств)?) 
- 2038,6 тиС.грн.; 

6.3. по КФК 100203 «Благоустрій міст&)) - 500,0 тис.грн. 
7. Відділ культури Броварської міської ради - 163,7 тис.грн., З них: 
7.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядувВННJI)) - 88,9 

тис.грн.; 

7.2. по КФК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та 
інші мистецькі заклади та заходи)) - 45,9 тис.грн.; 

7.3. по КФК 110202 «Музеї і виставки)) -19,9 тис.грн.; 
7.4. по КФК 110502 «Інші культурно - освітні заклади та заходи)) - 9,0 

тис·гРн . 
. "8. Відділ з. фізичної культури та спорту Броварської міської ради -

90,7 тис.грн., З них: 
. 8.1. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванНJI)) - 61,8 

ТИс.грн.; 

8.2. по КФК 130112 «Інші видатки)) - 19,9 тис.грн.; 
8.З: по КФК 130113 «Централізована бухгалтерія)) - 9,0 тис.грн. 
9. УправліННJI містобудуванНJI та архітеК1УРИ Броварської міської 

ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядуванНJl)) - 23S,S тис.грн. 

10. Фінансовому упрaвnіншо Броварської міської ради - 3S4,S 
ТИс.грн., з них: 
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10.1.по КФК О 1 О 116 "Органи місцевого самоврвдування" - 294,5 
тис.грн. 

10.2. по КФК 250344 «Субвенція з місцевого БІОДЖету державному 
бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів» - 60,0 тис.грн. 

11. УправлінНlО економіки Броварської міської ради по КФК 010116 
«Органи місцевого самоврвдування» на суму 328,3 тис.грн. 

12. Спецвідділ КОНТРОЛІО за станом благОУСТРОIО та зовнішнім 
Дltз8ЙНОМ міста Броварської міської ради по КФК 010116 «Органи 
місцевого самоврядування» на суму 121,1 тис.грн. 

13. УправліннІО комунальної власності Броварської міської ради по 
КФК 010116 "Органи місцевого самовридування" на суму 304,0 тис.грн. 

КФК 

Б,одз,се", розв"",,,, А,;с",а 

(Сllеl(іал""",; фо"д) 

30тверджеllО 

Яuво ГОJlОВIIОГО РО:JDОРЯДІІІІКО коштів :J 
урахуВОllllЯl\1 

Об'єкт BllecellOX 

ТIIс.ГРII. 

касові 
ВІІДОТКО % 

31\Iill оа оа ВОКОО 

2008р. 1.01.2009 OIIOB 

: \SDto\ 
Віддin копітDJJы�оro будіВllІІЦТВО 29292,6 20559,7 70,2 
Броворськоі I\Ііськоі РОДІ. 

І 

ПроектуввнНJI та будівництво водовідводу 
Дощових та тanих вод по І О-му мікрораАону в 1086,9 1086,9 100,0 
м. Бровари. І-ша черга. Ділянка від вул. 

"- Возз'єднаННJI до вул. Осипова. 

Проектуввння та будівництво водовідводу 
586,0 586,0 100,0 "Об "в дощових та тanих вод по масиву QЛонь 

І-- м. БроваРJt (1 етап). 

Проектуввння, коригування робочого проекту 
32,0 31,9 99,7 та будівництво 2-1'0 вводу газопроводу 

t-- ВИсокого тиску В м. Бровари 

Проектування, коригуванНJI робочого проекту 
та будівництво інженерних мереж дитячого 7,1 7,1 100,0 
містечка по програмі "Кіндердорф -- Інтернешнл" в м.БроваРJt Київської обл. 

ПроектуввнНJI та реконструкція дощової 48,4 48,4 100,0 
r-- канапізації по вул. Мапокиівська в м. Бровари. 
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ПроекryваllllЯ, KopllryвallllR робочого проекту 

та будіВllltЦТВО адміllістраТИВIІОГО будинку 3 

блаroуС1рОСМ прилеглої теРlІторіі та 5247,1 4665,5 88,9 
КУЛЬТУРJID-ВJfставкоао.о запою ІІа 448 r..icut. по 
вул. Гагаріll&, 18 в М. Бровари 
ПроекryваШIR, кориryва'IІІЯ робочого проекту 

та реКОllструкція шатрового даху НВЦТМ в 478,7 374,2 78,2 
&І. БроваРIІ 

ПроектуваllНЯ, кориryВВJIШI робочого проекту 

та будіВllицтао кnадовища по вул. КУІУЗ0ва в 3000,0 2454,1 81,8 
АІ. Бровари 

Проектуваннн та будівництво скверу по вул. 
38,0 38,0 100,0 

Гагарін&, 15 в М. Бровари 

Проектуваннн та реконструкція парку 
6,7 6,7 100,0 

"Приозерний" в М. Бровари 

Проектуваннн та будівництво громадського 
458,2 451,7 98,6 

туалету в парку "Лриозерний" 

Проектув8ННН та реконструкція парку ім. 0,294 0,3 102,0 
"Шевченко" в м. Бровари 

Проектув8ННН та реконструкція громадського 22,1 22,1 100,2 
туалету в парку "Перемога" 

Проектуваннн та реконструкція nnавапьного 
басейну "Купава" по вул. Шевченка, І О в м. 2159,S 1594,8 73,9 
Бровари 

Проектув8ННН та реконструкція nnавапьного 278,5 182,4 65,5 
басейну "Лідер" в м. Бровари 

Лроектуваннн та реконструкція nnавanьного 143,1 143,1 100,0 
басеЯну "Волна" в м. Бровври 

Проектув8ННН та реконструкція спортивного 15,2 15,2 100,0 
10.. маАданчику по вул. Короленко в м. Бровари 

Проектуваннн та реконструкція магіС1р8Льної 
вулиці рвАонного значення в М. Бровари (вул. 1167,9 140,3 12,0 

. 
ВОЗЗ'єднаIlIlЯ) -
ПроеКТУВВНl1R та реконструкція магістрanы�оїї 
вулиці рвАонного значення (вул. ОлімпіЯСLКВ) 988,8 695,9 70,4 

- В м. Бровари КиїВСLКОЇ· області 

Проектуваннн та реконструкція 
582,9 499,9 85,8 вн)"Іріш .. ьокваpтвnы�ого проїЗДУ (вуя 

:--- МвпОКИївська) в м. Бровари KIIЇBCLKOЇ обл. 

ПроектуваllНІІ та реКОllструкція ВУЛJщі 0,3 0,3 89,6 --- Шевченка в м. Бровари Київської обл. 
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Проектування та реконструкціl пішохіДIІОГО 

бульвару в раПоні 34-го мікрораПону в М. 36,3 36,3 100,0 
БроваРІ! 

ПроектуваllНЯ та реКОlfструкціl магістральної 

вулltці загальноміського ЗllаЧСlІІl1 (вул. 
11227,6 6176,S SS,O Кltївська) в М. Бровари (І етап: від обrїздноі 

ДОРОП! дО paAOIlY Розвилка) 
ПроектуваllНІ та рсконструкціl гімназіі ім. 

ОліПlшка по вул. Красовського, 3-а в м. 3,1 3,1 98,6 
Бровари 

Проектування та реконструїсціl ДИТІЧОЇ школи 
r.fl!стецтв по вул. Незanежності,12-б з 

292,6 242,2 82,8 
благоустроєм прилеглої території та шатровим 
дахом в м. Бровари 

Проектування та реконструкціl 
39,S 39,S 99,9 

вул.Островського в м.Бровари 

Проектування та будівництво водопроводу о 26,0 2S,9 99,6 
вул.l Сірка в м.Бровари 

Проектування та будівництво raзoпроведеННI 
церкви св. Апостола Іоанна Богослова 227,4 162,8 71,6 
Української Православноі Церкви по вул. 

Черннхівського в м.Бровари 

Проектування та реконструкцUr господарчо-
питного водопроводу по аул.Київська в 942,3 828,6 87,9 
м.Бровари 

Проектування та реконструкціl приміщень 
віliськомату під офісні приміщеННІ по вул. IS0,0 О 0,0 
Грушевського в м. Бровари 

УпраDЛЇllІІR жIIтлово-коl\tyIIDJIы�огоo 
13739,6 .... господарства 13965,1 98,4 

t-lSО101 Всього, в ТоЧо по об'єктах: 4266.0 4040,5 94,7 

Програма перспеJC1'ИВНОГО розвитку 
темопостачанНJI міста та впровадження 3998,3 3772,8 94,4 
енергозберігаючих технологіА по кп - "Броваритемоенергомережа" на 2008 рік 
Будівництво магістрального водопроводу по 

267,7 267,7 100,0 вул.Старотроіцька, Р ЛJоксем5ург. 
t-- Чернішевского, Папаніна 

~80409 Всього, в Т.Чо по об'сКТDХ: 9699.1 9699.1 100,0 

ПоповнеННJI статутного фОJlДУ "Служба 
4197,4 4197,4 100,0 

І'--- ЗDМовника" 

поповнеННІ статутного фонду 
SSOI,7 SSOI,7 100,0 

t-- КП"Броваритепломережа" 

І 
150101 Відділ кYJlb'IYDII 130.0 130,0 100.0 
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БудіВIIJЩТВО illWllX споруд (БудіВНJlЦТВО 
ПDAIIТJIJ.К8 героям ЧОР'lоБJШЯ по . 130,0 
вул. ЧеРIІЯХОВСЬКОГО, 11 а) 130,0 -

250324 ФіllDllСОВС УПРDвnіllllR 2500.0 2500.0 
. Будівшщтво поnіклі'ШКII в місті БроваРІ • 

(субвсшція обnаСIІОМУ БIОДЖС1)' на DJlКОllаflllЯ 
іllВСCТJщїЯllllХ проектів) 2500.0 2500,0 

180409 BIIKOIIKOI\I БjJоварськоі I\lіськоі РВДІІ 150,0 150,0 

ПоповнеllllЯ статутного фонду комунального 
підпри~мства Броварської міської ради 
"Оздоровчого -реабілітаційний центр" 150 150 

150101 УправnіllllJl освіт .. 200 199,7 
Програма позаwкілля 200 199,7 .. 
РАЗОМ 46237.7 37279,0 

!(ільові ФОlld", утвореІІі Jf.iel(eBIU'" padllA'" 
(еllеl(іалыІ "І; фОlld) 

TIIC.r РІІ • 

. 
. 3атвердже'IО :J 

о урахуваП"R81 касові . 
В'lесе'I'IХ :J8Ii.1 CТD.I081 па 

о 

Il&:Іва РО:JПОРВДllllка, ПРОГРD81а ІІа 200Вр. 01.01.2009 % 

ВідАш квпітвnы�огоo будіВllllцтва 
~OBBOCIaKoi 81іСІакоі РОДІІ 473.2 150,3 31,В 

ПрогРама по будівництву та реконструкції 
об'єктів соціального ПРИЗllачеllНЯ на 2008-2009 

150,3 31,8 ..!ОКИ 473,2 
Проектування та реКОНСТРУJЩія приміщень 
віЯСloкомату під офісні приміщення по вуn. 

350 27,1 7,7 Грушевського 

КanітanьниR ремонт приміщень НeжJІТnОВОЇ 
123,2 123,2 100,0 6YДЇВni по вуn .. Київської,137 в м.Бровври 

УПрввnіllllВ жIIтnоDо-коI\IуIIоnы�огоo 
9726.7 7334.9 75,4 ..!:оеПОАарство 

_ I1РОгРама. Реконструкція ЖJtТnового фоНдУ 1785 1207,1 67,6 

Проrpама. Капітальний ремонт ЖllТnОВОГО 
3640 3234,6 88,9 

f..-- сЬондУ 
І- ПРОгРама. Блвгоустрій "Подвір'я" 1742 1741,2 100,0 

'- 11Р1!1'Р8Ма. УтРимання об'єктів блвгоvетрОIО 243 221,1 91,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

99,9 

99,9 

ВО,6 
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Програма. ОргаJlізаціl робіт по безпеці 

ДОРОЖltього руху 499 341,1 68,4 
Програма. РеМОJlТ ДОРОЖJlЬОГО ПОКРlml 

DУЛІЩЬ міста 1467,7 247,2 16,8 
Програма соціanы�огоo захисту IlвсenеШIJl 

(звміltВ 1'ІІ30ВliХ ПЛJtт та КОЛОІІОК) 350 342,6 97,9 
УпраВ,ІІіllllИ освіТl1 2660.6 2494.9 93,8 

ПРОгРама. Позашкinnl 180,8 173.3 95,8 
Міська програма "Обдароввність" 123,6 123,6 100,0 

Програма. 3аranьна cepcдНJI освіта ІІа 2008-
2010 роки. 1197,2 1039 86,8 

Міська програма забезпечеННІ пожежної 
безпеКlf в м. Бровари на період до 20 І О року 460 460 100,0 

Міська програма дошкільної освіти на 2008-
2010 роки 699 699 100,0 

УПРВВ,ІІіllllИ праці та соціа,llы�огоo заХІІС'І)' 

Ilace.nellllJl 8079 6638.3 82.2 
Програма підтримки Броварської 

міськраАонної організації-товариства 
Червоного Хреста УКРВЇІІИ 48 47,9 99,8 

Міська nporpaмa соціального захисту 
пенсіонерів, інвалідів тв соціально-
Ilезахищених верств населеННІ на 2006-2009 
~оlСИ 8031 6590,4 82,1 

BIIКOIIКOM 600 213 35,s . 
придбанНJI тв вствновnеННJlліфтів 600 213 35,5 

Фіllаllсове управ.nіllllИ (250344) 190 190 100,0 

Програма забезпеченНJI техногенної та 
пожежної безпеки в м. БроваDИ до 2010 DOКY 190 190 100,0 

Віддш а.моді 247.7 246,8 99.6 

РеКОНСТРУКЦЇJl приміщенНJI центру реабілітації 
247,7 246,8 99.6 дітей-інвanідів 

Відді,ll КY,IILтYPl1 49 48.9 99,8 

ПРограма розвитку бібліотечної ranузі м. 
Бровари на 2007-2012 роки (капітanьний 

49 48,9 99,8 ремонт бібліотек) 
.... Всього: 22026.2 17317.1 78,6 
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поRсІІІоваnы�аa заПllска до ріЧllОГО звіту 
про бlоджеТllУ заборговаllість по 
"І. БроваРl1 cтallO"1 ІІа 01.01.2009р 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Дебіторська заб?ргованість станом на 01.01.09 Р склала 4,299 тис. грн. 
зменwенНJI ПОРІВНЯНО з початком року 2008 року, але має місце 

заборгованість а саме ПО: 
ПІШ 1120 «HapaxyвaнНJI на заробітну плату» - 3,917 ТІІС. гpll. 
ПІШ 1138 «Послуги зв'язку» -0,278 тис.грн. була проведена попередНJI 

ОПJIата за послуги телефонного зв'язку, що передбачено Постановою КМУ 
від 09.l0.06p Н!!1404. 
ПІШ 1163 «Оплиа електроенергії»- 0,104 тис.грн., по КФК 090000, 

передоплата за електроенергію. 

КреДJlторська заборговаllість 

Cyala кредJlТОРСЬКОЇ заборговаllості ІІа звіТllУ дату скпадає 8082,631 
тис.ГРII., 

в ToalY Чllcnі термін опnаТJI вкої Ilе ІІастав -7884,650 ТJlС.ГРН. 
ПоріВllВllО 3 да11ИМ11 ІІа 01.01.08р має місце збinьшеllНВ ІІа 6042,549 
тис.ГРП. чере3 BiдCYТlliCTJ. коштів в місцевому бlоджеті, а са"lе: 

по ХЕКИ 1110 «Заробітна плаТІ!» - 2133,195 тис.грн. по КФК 010116, 
070000,090000, 110000, 130000 . 

. по ХЕКИ 1120 «HapaxyвaнНJI на заробітну плату» - 770,808 тис.грн. по 
КФК 010116,070000,090000,110000,130000. 
по КЕКИ 1131 «Предмети, Maтepi8JDI, обладнання та інвентар» -107,307 
ТИс.грн. по КФК 010116,070000,0090000,110000. 
по КЕкв 1132 «Медикаменти та перев'язувальні MaTepi8JDI» - 0,348 тис. 
гри. по КФК 090000. 
по КЕкв 1133 «Продукти харчування» - 1110,425 тис. грн. по КФК 
070000,090000. 
по КЕкв 1135 «Оплпа транспортних послуг та yrpимання транспоprниx 
заСОбів» - 1,410 тис. грн. по КФК 010116,070000,090000. 
по КЕкв 1136 «ОреНДІ!» - 1,120 грн. по КФК 010116. . 
по КЕкв 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будІВель, 
технічне обслуговування обладнання» - 222,961 тис.грн. по КФК 
010116,070000,090000. 
по NКВ 1138 «Послуги зв'язк)'» - 0,717 тис.грн. по КФК 010116. 
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по КЕК8 1139 «Оплата інших послуг та інші вида""'и) .. - 401 340 .АА ~ , тис. грн. 

по КФК О 1 О 116,070000,090000,100000. 
по КЕК8 1140 «Видатки на віДРJlДженНJI» - 149,175 тис. грн. по КФК 
010116,070000,090000,130000. 
по КЕК8 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»- 1961,764 
ТlIC.rpH. по КФК О 1 О 116,070000,090000,100000,110000,130000. 
по ВКВ 1172«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних 
nporpaм, не віднесені до заходів РОЗВИТІ<)?) - 310,831 тис. грн. по КФК 
090000,130000. 
по КФК 1300 «Субсидії і поточні трансферти» - взагалі має місце 
зменшенНJI, але існує заборгованість в сумі 911,230 тис.грн., в тому числі 
по КФК 070809,090000,170102 за рахунок субвенцій з Держбюдже1}' сума 
заборгованості складає 903,888 тис. грн. 

Має I\lісце прострочеl18 KPCДllTopChкa заборговапість в сумі 197,981 
ТlIС.ГРII. через відсутність коштів в місцевому бюджеті, а саме: 

по КЕКВ 1130 <dlРllдб8111lВ предметів постачаllllВ і матеріалів, оплата 
послуг та іllші видатКІІ» - 13,758 тис.грн. по КФК 070000,090000,110000 
по ВКВ 1140 «Видатки на відрядженНJI» - 61,846 тис.грн. по КФК 
010116,070000,130000. 
по ВКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»- 60,380 
ТИс.грн. по КФК 070000 
по ВКВ 1170 «ДоcnідженНJI і розробки, видатки державного 
(регіонального) значенНJI» - 59,208 тис.грн по КФК 170102. 
по I(EКВ 1343 <dвші поточні трансферти населенню» - 2,789 тис. грн. по 
КФК81002. 

ВИКОиуюча повноваженВJI начальника 
фiuансового управліввя 

Коврига с.п. 
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