
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про затвердження звіту про виконаннJl бюджету І 
м. Бровари за І квартал 2009 року. 
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Керуючись п.23 ст.26 Закону Украіни. <dIpo місцеве caмoBpвдyвВННJI в 
Украіві» та враховуЮчи висновки постійноі комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська 

'міська рада 
виріШИJlа; 

. 
Затвердити звіт про ВИlCонaииJI бюджету міста за І квартал 2009 року: 

l.по доходах у загальній сумі 39 554,1 тис. грн., у тому числі: 
l.l.по загальному фонду 34 142,6 тис. грн., з них:. . 
_ субвенції, отримані з державного та районного бюджет1В -9 369,4 тис. грн., . 

1.2.по спеціальноМу фоНду 5 411,5 тис. грн., з вих: 
• '. ИИJI бюджетних уставов - 1 965,2 тис. грН.; 

- власВ1 надходже . ргавами місцевого 
__ вадходжеВВJI. в цільові фовдИ', утвореш о 

самоврядувaвиJI - 909,1 тис.грн. 

- муЧИСЛЇ' 
2.по видатках У загальній сумі 42 136,2 тис.грн., У то . 
2.1.по загальному фоНду 36 110,8 тис:грн.; . 
2.2.по спеціальному фонду 6 025,4 тис. гр'н _ ~ 
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ЛОRСІІIОlоча за""ска 
"ро ВlIконаНl1R 610д31сєту А.;ста Бровари 

за І квартал 2009 РОНУ. 
ДОХОДИ 

Доходи місцевих бюдже:і~ складаються з доходів загального фонду, доходів 
спеціального фонду~ та ОфЩІЙНИХ трансфертів. До загального фонду бюджету 
міста Бровари lІадlЙІШІО 24773,2 тис. грн. доходів, в тому числі податкових 
ваходжевь 23936,2 тис.грн., неподаткових - 837,0 тис. грн. Невиконання 
моових показників загального фонду, затверджених розписом на І квартал 
2009 року, рбумовлене зменшенням надходжень по податку з доходів фізичних 
осіб. За рахунок цього податку бюджет міста недотримав 2828,7 тис. грн. в т.ч. 
за рахунок податку з доходів найманих працівників недоотримано 2806,4 тис. 
1'рв., а саме - при п;лані 16684,1 тис. грн. фактично наДійшло до бюджету 13877,7 
·пс. грн. . . . 

в порівНJIIIНЇ з відповідним періодом минулого року подаТКОВІ І неподаТКОВІ 
вадходжеИВJI в цілому зменшилися на 1892,8 тис.грн., або на 7,1%. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 62,8% 
ПЛата за земmo - 20,4% 
ЄДИНИЙ податок - 6,4% 
Місцеві пода~ і збори - 2,4% 

. Плата за торговий патент - 4,3% 

За поточвий рік по закріплених доходах надійшло 18827,8 тис. ГРН., ЩО 

становить 86,2% дО ПJI~. • iйmло 5945 4 тис. ІРН., ЩО складає 174,8% до 
По кошику власних доходІВ над , 

.плаву.. 48924 ТИС.ГРН. доходів. Разом надійшло 
До спеціального фонду зараховано б ' axyвaвВJI трансфертів) -29665,6 

ДО загального і спеціального фонду ( ез ~p за відповіДНИЙ період минулого 
ТИС.ГРН., що на 16748,2 тис. грн. меньше В1Ж . 

року. aдiйJПлИ офіційні трансферти в сумі 
Крім того до бюджету міста Бровари :юджe:ry _ 24,9 тис. грН. 

9863,6 тис .грн. та субвеиція з районнОГО 

• фізllЧНіJX осіб 
ПодатоК з ДОХОДІВ 

. . фізИЧНИХ осіб 15555,9 тис. грН. 
З """'" з доходІВ В·· з .початку року надіЙШЛО пода:&& .. ." становить 84,6 %. пор1ВВJIВВ1 . 

ІІра nпaвi 183846 тис. гри. Виковання вдxo"""'eНIIJI по податку з дохоДІВ · , року в,.,.,.· .. 
Вtдnовідвим періодом. минУлого н або ва 21,1 %. . 
фізИЧНих осіб змеИIПИJlИСJl на 4157,4 тис.гр o·~oдaткy з доходів фізичних ОСІб: 
. . Причини зменmеlПlJl надходжень п . 



ВПР9вадження скороченого 2-3-4 . денного робочого тижня· 
зменшення або B1Дcyrнicть обсягів обіт . ' . 
зменшення середньої заробітної мР p~ П1дприємств МІста; 

ати по МІСТУ. 

Плата за зеМЛIО. 
Пnата за земmo є другою за величиною СXJIадовою частиною . б · . п . 2857 5 ДОХОДІВ юджету 

.~cтa. ри план~. ,тис.~н., фактично одержано 5041,8 тис.грн., або 176,4 % 
ВІД З8ПЛвновано1. суми. НеДОlмка по платі за землю до бюджету міста станом на 
01.04.2009 року становить 1578,6 тис.грн., що на 248,8 тис.грн. більше в 
порівwпшi з початком року. 

~сцевіподаткиіЗбори 
Плав надходжень п~ місцевим податках і зборах виконано на 157,9 %. При 

плані надходжень 382,3 тис. грн. одержано - 603,8 тис.грн. В порівНJIННі з 
відповідним періодом минулого року надходження по місцевих податках і 
·зборах збїлыпиJlиJl на 220,0 тис.грн. Збільшення надходжень по місцевих 
податках і зборах відБУЛОСJl в основному за рахунок збільшення надходжень по 
риmcов~му збору на 181,3 тис. грн. та комунальному податку - на 40,3 тис. грн. 

Плата за торговий патент 
НадходжеВИJI плати за торговий патент складає 1063,8 тис. грн. при плані 

1157,6 тис.грн., ВИКОН8НВJI проmозних надходжень склало 91,9%. В порівНJIВВі з 
аврпогічвим періодом 2008 року надходжеВИJI по цьому податку змевшилиCJI на· 
198,2 тис. гри., або на 15,7 %. До зменmеВВJI надходжень по даному податку 
ПРизвело 8IJYЛЮВ8НВJI торгових патентів на гральний бізнес. 

Єдиний податок з суб'єкrіВ підприємницької ДЇRJJЬHOcтi. 
При ШІані надходжень єдиного податку 1820,0 тис.~н.,. ф~ЧВО оде~жано 

·1586,9 тис. гри. вШсонaннJI склало 87,2 %. В порівllJlВВ1З ВІДПОВlДВИМ2~~Р~ОДОМ 
МИвулого року иадходжеВВJI по єдиному податку У змеВШИЛИБ ся на : .. ' o;~ 
rp • • зареєстрованих по роварсьюи 

Н. за рахунок змевmеВВJI ЮЛЬJ(ОСТ1 сплачених коштів через установи 
lJJIаТИИків єдиного податку та ие проведевня 
Комерційних банків. 

Державне МІІТО . &Ховаво надходжень по державному 
До бюджету міста з початку року. З=~оджень 118,3 тис. грн. Викон8ВВJI· 

МИТУ В сумі 164,4 тис.грн. при ПnaR1. : nvиu періодом мивулого року 
став . ВJIВВi з ВІДПОВ~'-

.ОВИТЬ 139,0 %. В пор1В 30 1 тис.грн., або на 22,4%. 
ltадхОджеНRJI по державному WrrY зроCJIИ , 
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До спеціального фонду міста з ПОЧ8тrnt 
• ..."J року надійlWIО 4892 5 . 

вnаСИІ В8ДХ,оджеННJI ~юджетних установ _ 19652 ' тис.грн.(в Т.ч. 

Податок з власників 

транспортних засоб. 

llлан 
звітну 
дату 

559,5 

збір за забруднеННJI 

вавкоnишн. природного 12,4 
середовища 

. вв.цходжеННJI коштів від 
~iдmкодуваивя В'Ррат 
сільсько- та лісогоспо- 405,8 
дарськоro виробництва 

плаТа за торговий патент 13,3 

, тис.грн.), в тому числі: 

факт' 

І квартал 
2009. року 

. 355,9 

32,S 

44,4 

11,8 . 

% виконання 

63,69 (-203,6) 

262,1 (+20,1) 

10,9 (-361,4) 

. 
88,7 (-1,5) 

Бюджет розвитку за І квартал 2009 року виконано ва 61,8% (при ШІаві на рік 
2547,9 ~c. грН. отримано - 1573,5 тис. грн.) в тому числі: . 

План факт % виков8НIIJI 

- від продажу майна о о о 

. - від продажу землі 2547,9 1573,5 61,8 ( -974,4) 

~ОВіфонди: 5649,6 909,1 16,1 (-4740,5) . 
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ВИДАТКИ 
Видаткова частина бюджету по загальному фОНДУ міста за І квартал 2009 

року виконана на ~9,6 %. .. . 
Викон8ВВJI видаТКОВОІ частини бюджету ПО загальному фонду МІста за 

'звітиий період характеризується такими даними: 

Загальний фонд 
тис.l:2н. 

N!КФК Затверджено Касові % . 
з видатки ВиконаННJI 

урахуваННJlМ . 
внесених 

змін станом . 
на 

01.04.2009р. 

·,010116· Органи місцевого 2704,0 1689,9 62,S 
самОВРJlдУВВННJI 

70000 Освіта 24318,9 15394,1 63,3 
.080000 OXQPOHa здоров'JI 12,0 7,3 61,2 

,090000 Соці8JIЬНИЙ захист та 11061,5 10199,0 92,2 
соцзабезпеченНJI 

100000 ]Китлово-комунanьне 2771,1 1190,6 43,0 
господарство 

842,2 55,7 1510,7 110000 Культура 

284,4 2ЗО,5 81,0 120000 Засоби масової 
інформації 

717,9 68,9 130000 Фізкультура і спорт 1042,1 

170000 Трвнспорт,дорожнє 433,2 262,2 60,5 
. . господарство, ЗВ'JlЗок, . 

телекомунікації та 
інформатика 

·5435,6 72,0 7552,S 2S0301 Кошти, що передаються 

63,0 до Державного бюдж~ 
224,7 141,5 

250000 ВиДІПКИ, не віднесеНІ 

36110,8 69,6 до основних гр}'!! 
51915,0 

Всьоrо 

PDдYBBIIНJI • -І" сцевогО свмов • «орraви МІсцевого Органи ІУ. • О роздшУ.. . 
ТІ"__ • звітний пеРІОД п .. паcr видаТКОВОІ частиви по ~OBI видатки за 9 9 ТИС.гри. ВИКОИruu-

самОВРJlДYВ8IШJI) Склали 1 68 , 
ЦьОltly розділу склало 62,S %. 



. . s 

. Освіта 
Касові вИтрати за ~Вітний період по розділу «Освіт&» склали 15 394 1 ·тис грн 

~a paxyн~~ цих КОШТІв yrpимувались 8 загальноосвітніх шкіл, гімназія' . . 
w.С.LОл1ИВИК&, навчально-виховний КОмплекс 16 ДИ'l':'Cnn6V • • 

",,~.3 б. ,п-апА садкІВ, веЧІРНЯ 
.JШ(олв, мето,цп -аппп ка ІНет, ЦБ, господарська груп&, 5 позашкільних закладів. 

Охорона здоров'в 
~ідпОВідно до Програми соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та 

СОЦІально незахищених верств населення в бюджеті міста Бровари на І квартал 

2009 'Року передбачені видатки в сумі 12,0 тис.грн. на безкоштовне та пільгове 
забезпечеШIJI лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконання 
становить 7,3 тиС.грн. (61,2 %). 

Соціальний захист та соціальне забезпеченнв 
Виконання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний 

захист та соціальне забезпечення за звітний період склало 10 199,0 тис.грн., або 
92,2 %. За рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, допомоги сім'ям з 
дітьми, yrpИМУВ8JIIIСЬ відділ У справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей, 
'територіальний центр по обcnyговуванню пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадив, надавались пільги надані міською радою. 
Територіальний центр по обcnyrовуванню пенсіонерів та самітних 

непрацездатних громадив має 3 BiддineННJI: со~іальної допомо;и на. ~o~~ 
rpom~Boї та натуральної адресної допомоги, СОЦlально-поБУТОВОI реаБШ1Т8Цll 
денного перебувaннJl. 
По КФК 090412 «Інші вИдатки на соціаJJЬНИЙ захист насе.пеннв» були 
здійснені видатки на суму 65,2 тис.грн., з них: 

. - на поховання непрацюючих ГPOM8ДJIН - 5,9 тис.грн.; 
_ надання гpoМ8ДJlНВМ міста матеріальної допомоги - 9, ~ тис.грн.;.. . 

на здійснеШIJI виплат компенсації фізичним особам, JПC1 надають СОЦlальН1 

послуги - 8 7 ТИС.грн.; . 
_ забезпече~ без~оштовНИМИ обідами мanозабerJпечених ГPOMВДJIН МІста -

. 32,0 тис.грн.; вищих навчальних закладів із 
наданни MaTepi~Hoi ~ОП~МОГИБСТУ~~атьківСЬКОГО пiкnyв8IIIIJI - 4,0 
ЧИCJIа дітеЙ-СИРІТ та Д1теи, поз аал 

ТИС·ГРН.; випус[(ІІИК8М загальноосвітніх закладів 
- ВИПJIата матеріальної д~помо~ й озбаалеНИХ батьківського пiкnyв8IIIIJI 

. міста із числа дітей-СИРІТ та ДІте п 

до 18 років - 4,9 тис.грн.; 100 ''Молодіжні програми" утримувалось 7 
1а рахуцок коштів по КФК 091 центр соціальних служб ДJIJI сім'ї, 

~ТКОВИХ клубів за місцем проживaDJIJI, 
ДІтей та молоді, проводилиСЬ захоДИ. 
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· З.а ~OK .коштів по КФК ~91209 "Фінансова підтримка громадських 
ор~IЗац1И видшено кошти на ПlДТРИмку Ради ветеранів ВВВ в сумі 4,7 
тис.rpн. • . 

. 
За рахунок KOmтїв по КФК 091214 "Інші установи та зaxn8ДИ" ПРОВОДИJIИсь 

видатки на утримання Центру ранньої та медико-педагогічноі реабілітації дітей
іввanідів та Центру опіки дитини у сумі 107,6 тис.грн . 

житлово-комуналы�еe господарство 
Касові видатки по цьому розділу склали 1 190,6 тис.грн., видатки буnи 

направлені на благоустріЯ міста, капітальний ремонт житлового фонду та на 
дотацію житлово-комунальному господарству, а саме: 

N! . 
Затверджено з Касові % 

КФК урахуванням внесених видатки виконання . · змін станом на 
01.04.2009о. 

100103 ДoтaцiJI житлово-комунanьному 18,0 18,0 . 
100 

господарству 

100203 Бnагоустрій міста 2753,1 1172,6 42,6 . 
Всього 2771,1 1190,6 43,0 

Культура . І 
ВпоиaшDI видаткової частини бюджету міста по установах культури за 

даними· квартал 2009 року харaxrepизуєrьСJl наC'l')'ПВИМИ . 
Загальний сЬонд тис. гРи. . 

Затверджено з Касові % N!КфК 
урахуванням внесених видатки виконання . 

змін станом на 

· О 1.04.2009о. 
38,0 36.9 103.0 110103 Заходи по мистецтву 

169,5 92.7 54.7 1102Оl Бібліотеки 
66,6 33,6 50.5 

~110202 Музеї та виставки 
283.7 131,3 46,3 

~110204 Палаци і будинки кУльТУРИ 
842,6 . 51S,8 61,2 

110205 Шкоnи естетичного виховання 
дітей . 

30.8 68.0 -. 
4S,3 ~110502 IUеJn'Pалізована б\'А1· L~Uія 

1510.7 842.2 55.7 
.... Всього . . • • ДІ. є сім зВКЛ8Д1В культури. ди11lЧа 

стецтво» в МІСТІ оо • -" ......... .1: По галузі «Культура та ми JCpаєзиавчий музеи, м1~ыu'lA AJI..1U, 

lttyзИЧВа lПКола, дитяча шкоnа ~~цтв, міська бібліотека ДJJJI ДІтей. 
t4iсьКИіі культурний центр, міська бlбтотека. . 
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В звітному періоді в двох ШКолах працювan . 
івQТPументи, CTPYHHO-СМИЧХовий гітара, БИ Т8КІКJJаси: фортепіано, народні 
ів~ументи, хореограФічний.' анн-акордеон, бандура, духові 

" в з~адах ~льтур.~ створені необхідні умови по відродженню і озв 
всІХ жанрІВ C~OДUIJIЬHOI художньої творчості. Впродовж звітного {J пер: 
працювали такІ колективи: зразковий театр-r.тvnія «Едельв" Ф .. 

б Д _.~,... еис», OnЬКJJорнии 

висІМ ль « OJlJl).. колектив сучасного танцю r.тvn1Jl· б 

Ф' .. ' _.~,... ального танцю, 
,xopeo~a lЧІІИИ колектив «Черевички» та колектив народного танцю 
(сБврв1НОК», ансамбт:. сучасного танцю «Альтаір», хореографічний колектив 
(cВe~~», сучаснии оркестр, ансамбль домристів «Акорд», хор молодших 
JCJIBCIВ, штературне об'єднанНJI <<І<риниЦJl». 

Засоби масової інформаці і 
на ПРОТJlЗі зв\тного періоду по цьому розділу проііIПJIИ видатки на зaгanьну 

суму 230,5 ТИС,грн, За рахунок цих коштів виконувanись заходи програми 

дЬшьвості та фінансової підтримки Броварської редакції міськрalонвого 
paдiOMOвneННJI та програми діяльності, фінансової пЇД'ІрИМІСИ та інформувaнвJI 
rpомадськості щодо діяльності органів місцевого caмoBpвдyвaнJЇJI через 
Комувішьне підприємство Броварської міської ради «Телестудія ''Наше місто"», 

Фізична КУJlьтура і спорт 
на ПРОТJlЗі звітного періоду по цьому розділу проiimnи, видатки ва зaгanь~ 

суму 717,9 тис.гри. За рахунок KOmт~ по даному роздшу ~~алис~ ~I 
ДІОСЩ централізована бухгаптерш, спорткомш.хекс СВІтлотеХВ1Ка , 
ПJlвввльвий басейн "Купава" , проводились спо~ш оо заходи. ВиховaнвJI 
ВИДІ""'ОВ оо б ,nW'eтy МІ'ста по закладам фІЗИЧНОІ культури та споР1У 

• ,"а 01 чашини ЮI-V"~ 

характеризуєrьСJI такими даними: 

..... . 
не Затверджено з Касові % 

КФК' ypaxyв8НHJIМ внесених видатки ВИКОН8Н1IR 

змін станом на . . о 1.04.2009о • 
t-. . 84.1 78,6 
130102 ПроведенНJI Н88Ч8JIЬНО-

107 

t-- l'!'Pl!lІУВanьних зБОDів і змагань 396.4 68.6 
130107 УтриманНJI та !lавчanьно-

578,2 

тренувanьна робara дитячо-

~ IОн~ких СПОрТивних шкіл 206.2 66,2 
130110 Фінансова підтримка спортивних 

311.7 

~ СПОDVД 45J 
31,2 69,0 

!!W.з IU'!НТРanізована БVXПUПlillїЯ 717.9 68,9 
1042.1 .-- Всього 
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Транспорт, дорожнє господарство, зв'взоlС 
.. тел~комунікаціі та іІІформаТІІка ' 

На ПРОТЯЗІ зВ1ТНОГО пеРІОДУ по цьo~ розділу пройшли видатки на загальну 
C'ЛfY 262,2 тис.~н. За paxyн~K цих кошТІВ надавались компенсаційні ВИІШати на 
пільговий про1ЗД авТОМобшьним та залізничним транспортом окремим 
категоріям ТPOM8ДJIH, ВИКонувались заходи програми по відшкодуванню втрат за 
безкоштовне перевезенНJI без обмежень пільгових категорій населення 
м.Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користування 
Н82009 рік. 

Інші видатки 
По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж І кварталу 2009 року проііпши 

видатки по загальному фОНДУ на загальну суму 115,3 тис. грн., в тому числі: 

- . 

. 
І(фl( 

150101 
t-... 

..:..... 

по програмі відзначеННJI державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари 
- .0,9 тис.грн.; 
ОШІата послуг агентству креДИТНИЙ рейтинг, пов 'JI3ана з ПОРJIДКом 

надання кредитного рейтингу - 9,7 тис.грн.; 
ОШІата послуг по висвітлеmпo діяльності депутатського. корпусу 
та виконавчого комітету Броварської міської ради - 27,0 тис.грн.; 
підтрИМl(а Броварської міськрайонної організаціі Товариства 

Червоного Хреста України в сумі - 9,8 тис.грн.; . .. 
підфимка Броварського міського товариства 1RВamд1В з 

О во- ового апарату «ПparвeRВJl)) - 7,9 тис.грв.; 
уражеВIUIМ ОП р ~yx програмі «Обдарованість)) ва 2005-2012 
ва виков8НIUI захоДІВ по 

рр. - 60,0 тис.грн.; 

Бюджет рО31l1lnlІО' А,;ста 
,. fіалЬНIII; фонд) . 

и • сnеl 
Тllc:.rul . 

3aтвepДJRIIO 3 
касові % урuyвallИ.~ 

BlrдaТКIllla PllKOlla 
Назва ronовноro 

ВllеееllllЖ 3&IIИ 
01.04.2009 ВІІ. Ilа2009р. рcDПОРИДНllКD коштів. об'єкт 

ВіддiJI КDпіТВnЬ!lОro будівництва -Броварськоі міськаі paдll 
12684,0 664,0 5,2 

Всього. в Т.ч. по об'єктах: 
. 



Проектуввння, КОРИгування 
робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з 
благоустроєм прилеглої території 58J,6 336,0 57,8 та культурно-виставковою залою 

· на 448 місць по вул. Гагарін&. J 8 в 
м.Бровари 

• Пр.оектування, КОригування 
робочого проекту та будівництво 

. 
кладовища по вул. Кутузова в м. 994,6 J J3,66 11,4 
Бровари . 

. ПроектуваНня та будівництво 
rpомадського туалету в парку 6,5 0,0 0,0 
"Приозерний" 

Проектування та будівництво 
rвзопроведення церкви парафії св. 

. Апостола і євангеліста Іоанна 64,7 46,34 71,6 
Богослова по вул. Черняхівськоro 
вм.Бровари . 
Проектування,коригування 

· робочого проекту та реконструкція 104,5 0,0 
шатрового даху НВЦТМ в М. 

0,0 

· Бррвари . 
Проектування та реконструкція 

1064,7 0,0 0,0 плавального басейну "Купава" по . 
вул. Шевче~ 10 в М. Бровари . 
Проектування та реконструкція 
плавальноro басейну "Лідер" в м. 96,1 15,62 16,2 

.... Бровари 

Проектування та реконструкція 
магістральноївулиціраііОННОro 1027,7 0,0 0,0 
значення в М. Бровари (вул. 
Возз'єднання) 
Проектування та реконструкція 

0,0 0,0 магістральної вулиці раііонноro 2793,1 . 
· значення (вул. Олімпійська) в м. 

"'"- Бровари Київської області . 
· Проектування та реконструкція 

ВRy1pішньокваpraльноro проїздУ 83,1 0,0 0,0 

(вул. Малокиївськв) в м. Бровари . 
'-- Київської обл. 



ПроектуванНJI та реКОНС1рукція 
мапстральноївулиці 

10 

5503,3 0,0 0,0 
зaranьноміського значення (вул. 
Київська) в м. Бровари (І етап: від 
об'іздної дороги до раАону 
Розвилка) 

г--т,~~~~==~-+----~~----~~. Проектування та реКОНС1рукція . . 

150101 

дитячої школи мистецтв по вул. 
Незалежності, 12-б з благоустроєм 
прlШеглоі території та шатровим 
дахом в м. Бровари 

ПроектуванНJI та реконструкція 

господарчо:'питного водопроводу 

по вул. Київська в м. Бровари 

ПроектуванНJI та реконструкція 
приміщень військомату під офісні 
приміщення по вул. Грушевського 
вм.Бровари 

Проектування та реконструкція 
басейну ~Волна" в м.Бровари з 

облаштуванням огорожі. 

УпраuіНIIИХСІIТ.ІІОВО

КOМYIID.IILIIOrO rvсподарства . 
BcLOrv, в т.ч. по об'єктах: 
Програма перспективного 

розвитку теплопостачання міста та 
впровадження енергозберігаючих 
технологій по кп 
"Броваритеплоенерroмережа" на 
2009 рік 

50,4 

113,7 

150,0 

50,0 

3828,0 

828.0 

200,0 

2,38 4,7 

0,0 0,0 

150,0 100,0 

0,0 0,0 

1008,0 26.3 

628,0 75,8 

0,0 0,0 

100.0 

I~Jl~8~04~0~9~В~с~ьо~rv~~~В!1т~.ч~.!п~0!0~б'~єкna~~:~---t---13~0!00~'~~--t---~3~80~'~~--r-~~-,. r ф unV 25,3 
ПоповнеНЮІ cтaтyrнoгo 0--., 1500,0 380,0 --

-І 

"Сnyжба замовника" 
ПоповненНJI cтaтyrнoгo фонду кп 
"БDоваритеплоенергомережа" 

- РАЗОМ 

1500.0 

16512.0 

0.0 
0,0 

1612.0 10.1 
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ЦЇЛЬОtlЇ фОНди, утворені АlіСI(еВllAfI' padtulU 
(сllеlfіалыlйй фО"д) 

BD3BD ronoBlloro РОЗПОРЯДІІІІКD 311ТВСРДЖСІІО :І 
111e.rpll. 

касові -Аа 
ураХУВl1llllЯJ\I BIIДDТКII 1111 DIIKOIII1 
BllccellllX :lJ\lill 01.04.2009 ІІІІЯ 

. ІІа 2009р • 

. 
BllKOllKoal Б~ОВI1РСЬКОЇ міської радll 386,4 О О 

Зам1на та ~tcоиструкція ліфтів 386,4 О 
. 

О 
УПРВВЯUІUJI освіТl1 Броварської міської 
POДII 

. 
926 157~_ 17.0 

РекоН\і&Р)'Щ;Я фасадУ ЗОШ НІ 9 107,2 2s 23.3 

Проrpама обдароваиість(підвіз учніа) 60 18 30,0 

Проrpама звranьиа середня освіта 2008-2010 457,8 114,2 24,9 

Проrpвма "дошкільна освіта" 301 О 0,0 
YnpDB.iliIIHJI ~paцi та с~ціllлы�оrоo ЗUI.IС1У -
Броварської міської радІ. (доплата до 

15000 199,9 1.3 певсin • 

·УпрввпінВJI xmTJlobo-комуналы�огоo . 
10145 1476.3 14,6 

rocnoAapc:твa БРОВDРСЬКОЇ міськоі pDдI. 

РекаН • житловоro ФондУ. 557,9 
-149.2 26J 7 

Капітальний ремонт житлового сЬондУ. 1249,2 122.1 9,8 
. 866,8 18-,8 

У.!РІІМВНня об'єпів благоустрою 4604.7 

УТРимання об'єпів благоустрою зenеноro 
1620 187,1 11,5 

rocnoдapcr&a 

ОРraнiзВЦЇJI робіт по безпеці дорожнього 
910,6 100.9 11,1 

.РІО 

.!емоит дорожньоro покритrя вулиць 1202,6 50,2 4,2 

~i.ццm к~пі:raпы�огоo будіві.ііцтва '. 323,0 20,0 6,2 

!Po~apCЬKoi aliC~KoI раді. . .. 

~роеlttyвання та реконструкців приміщень 323,0 20,0 6,2 
lіІіськомату під офісні приміщення по вул. 
,!рYlUсвськоro в м.Бровари 1853.4 • 6.9 

26780,4 
!..А30М·' .- .. . . 

о' • 

. 
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поsїсlllовалы�аa заПllска до річноrо звіту 
. про бlОДЖетну заборгованість по 

М. БроваРl1 cтallOM ІІа 01.04.2009р 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Дебіторська з~боргованість станом на 01.04.09 р склала 9,714 Тllс:.грн. 
збільшення ПОРІВНЯНО з початком року ІІа 5,415 ТІІС. грн. 
ПКВ 1110 - 0,243 ТІІС. ГРН. ПО КФК 010116, перерахунок по зарматі. 
QКВ 1120 - заборгованість - 9,303 ТІІС. грн., збinьmеВВJI порівНJlВО з 
початхом року на 5,386 тис. ГРН., нараховані в березні та HeBiдmкoдoBaнi фондом 
соЦЇВЛЬНОГQ страхування лікарні. 

ІСЕКВ 1135 - має місце заборгованість 0,049 ТІІС. грн., передомата за 
транспортні послуги по КФК 010116. 
ВКВ 1138 - 0,119 ГрН., зменmенНJI, була проведена попереДНJI омата за 
·послуги телефонного зв'язку, що передбачено Постановою КМУ від 09.10.06р 

N!1404. 

Кредиторська заборгованість 

СуМа кредиторської заборгованості на звітну дату склала 12316,031 :НС.Ірн., 
в тому числі тс;рмін оплати пої не настав 11106,623 тис.rpн. Пор1В~О з 
ДаНИМИ на 01.01.09 р має місце збільшеННJI на 42ЗЗ,4~0 тис. Ірн. 3аборroв8Н1СТЬ 
ВlllDПcJIа через відсyrиiсть коштів в місцевому бюджеті, а саме: 
по пкв 1110 _ 4154,661тис.грн.по КФК 010116, 070000, 090000,. 110000, 
lЗОЬОО. • 
по пкв 1120 _ 1455,247 тис.грн. по КФК 010116, 070000, 090000, 110000, 
130000.' . 
. ПОКЕХВ 1131 -1-00,315 тис. гри. по КФК 070000,110000. 
по КЕкв 1133 _ 756 761 тис. грн. по КФК 070000,090000. 

ТJID· ' КФК090000,010116. 
по AUlIm 1135 - 9,851 тис. гри. по КФК 010116 070000,090000,100000. 
по КЕкв 1137 - 408,660 тис.грИ. по ОО ' 
по КЕкв 1138 - 0,151 тис. грн. по КФК 0700 070000 090000, 100000, 110000 
ПоREкв 1139-319,991 ТИС.ГРНПОКфКОl~~~ 010116, 070000, 090000,110000, 
по КЕЮІ 1140 _ 49,715 тис. грн. по 
130000.· КФК 010116, 070000, 090000, 100000,· 
По. КЕЮІ 1160 - 3182,160 тис. гри. ~o 1165-544,295 тис.грн. по КФК 
110000, 130000, в тому ЧИCJl1· 
010116,070000,090000,100000. по КФК 130000, 170102. 
по КЕЮІ 1170 _ 99,338 тис. гри. 
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по КФК 1300 - існує заБОргованість в сумі 1779 181 . 
КФК 070303,070809,090000,170000, 250000 ' тис.rpн., в тому ЧИМІ по 

за рахунок субвенцій з 
Держбюджету. . . . 
.Має J\llсце пр~стро~ена кpe~IITopCЬKa заборгованість в C)'l\li 1209,408 
ТJIC.ГPH. через BlДCyrнlCТЬ КОШТІв в місцевому бюджеті, а саме: 

по КЕКВ 1~30 - 675,705 ТІІС.ГРН КФК 070000, 090000, 100000, 110000, 130000 
в тому чист: 

КЕКВ 1131 - 100,315 ТІІС. грн.по КФК 070000, за використ8ННJI води «Живой 
иcro1fВИIO) • 
КЕКВ 1133 - 227,460 ТИС. грн, по КФК 070000,091106 - за харчуванНJI. 
КЕКВ 1135 - по КФК 091106 -1,622 ТИС. грн. за отриманий бензин. 
КЕКВ 1137 - 194,676 тис. грн. по КФК 070000 - 58,221 тис.rpн. за поточний 
ремонт, КФК 100203 - 101,642 тис.rpн. за технічне обслуговув8ННJI 
світлофорних об' єктів примусового знижеНВJI швидкості та поточmdi ремонт 
металевоі огорожі, по КФК О 1 0116 (управлїННJI комунальної власності) -0,200 
тис.грн. ТОВ «СаиР8Йс» за налaroджеНВJI комп'ютера, по КФК 091204 - 34,516 
тис. rpH. згідно доroвору N!! 25 від 10.09.08р 
'КEIm 1139 -151,632 тис.грн. а саме: 
по КФК 010116 - 0,938 ТИС.rpН. (по відділу сім'ї та молоді) за супроводжеВИJI 
програмного забезпечеННJI. . 
по КФК 070000 31,198 тис.rpН. за виготовnеНВJI зем:ельних aкnв. 
по КФК.І00203 -118,642 тис.ІрН. по благоустрою МІста; 
по КФК 110000 - 0,854 тис. rpH. за послуги охорони музею. 
XEIm 1140 -1,942 тИС.грН. по КФК - 010116,090000. 
КЕІШ 1160 _ 101,493 ТИС.грН. по КФК 010116, 070000, 110000,130000 в тому. 
1JИCm КЕЮJ 1165 - 0,197 тис.грН. КФК 70000. . ві 
ПО ВКВ 1170 _ 85,530 тис.ГРН. по КФК 170102 - 38,132 тис.грн. за пшьroв 
проїзд автоТранспортом, по КФК 130000 - 0,569 тис.грн.. Ф 
по КФК 250404 _ 46,829 тис.грН. по міській ПР~~ВМ1 з о ормлеВВJ[ прав 

• i8JIЬHoї громади МІста Бровари. 
IПacноСТ1 на иерух~ме майно теритоР КФК 090000 за рахунок субвенцііі 
·ПО КЕКВ 1343 _ 344,738 тис.грН. по 
Держбюджету. 

lІа'lanьвик 
фівauсового упр~ 

Ковриra с.п. 

. 



Виконуючому обов'оки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Проmy Вашог~ дозволу винести на розгJIJIД сесії Броварської міської ради, 
па відбудеться 28.05.2009 року, проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про виесеННJI змін до рішеlШJl Броварської міської ради від 13.01.2009 
року Ни 1003-53-05 <<Про бюджет міста на 2009 роо> та додатків 2,3,5,6.; 

- Про затверджеНИJI звіту про виконання бюджету М. Бровари за І ~apтan 
2009 року 

НаЧ8JIЬИИК 
фінансового управлїВИJI 

СЛКоврига 
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