
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ·І·ВС І 
ЬКО ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г Про затвердженНJI звіту про ВИКОН8ННJI бlОджеТу 
М. Бровари за І півріччя 2009 року. 

Керуючись п.23 ст .26 Закону у країни «Про місцеве самоврядуванНJI в 
Украіні» та враховуючи висновки постійної комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджery, фінансів та цін Броварська 
міська рада 

IIIIJJiIIJIIJla: 

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за І піврічя 2009 року: 

І.по доходах у загальній сумі 96 288,2 тис. грн., у тому числі: 
1.1.По загальному фонду 73 442,2 тис. грн., з них: 
- субвенції, отримані з державного та районного бюджетів- 20 144,7тис. грн. 

1.2.по спеціальному фонду 22 846,0 тис. ГРН., з них: 
- власні надходження бюджemиx установ - 3 9 ~ 1,8 тис. грн.; 

надходжеИИJI в цільові фонди, yrвopeHI органами 

самоврядування - 2 116,4 тис.грн. 

2.по видатках у загальній сумі 102 090,9 тис.грн., У тому числі: 
2.1.по загальному фонду 78 648,8 тис. грн.; 
2.2.по спеціальному фонду 23 442,1 тис. грн. 

місцевого 

ВВkОНУЮчий обов'язки 
І.Б.Сапожко 

~OCЬKOГO голови - секретар ради 
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ПОДАННЯ: ~.! 
начальник фінансового управління ____ .----\.C7L.--.,. ____ с.п'КОВрIlQ 

ПОГОДЖЕНО: 

_ заступник міськоro ГОЛОВИ ~ tJ r .П.Г олубовсив 

- виконуюча обов' язки 
начальника юридичного відділу -
головний спеціаліст юридичного відділу ... А.В. Баба-Мірзо 

- ваЧ8JIЬНИІС зlll'llJlЬИОro Biдцiny ~ НlIвап 

- голова комісії з питань соціально-
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін А.В.БуJJd 



ПОЛСІІІОІОЧQ ЗQllиСI\Q 
"ро .II"Ollalllm. 6~О()Зlсеmу <І";сmа Бровари 

за І ""РІЧЧЯ 2009 року. 
ДОХОДИ 

ДОХОДИ ~ісцевих БJоджетів с~~аються з доходів загального фонду, 
доходів СП~Цlального фонду, ~~ ОфЩІИНИХ трансфертів. До загального фонду 
бюДЖету МІста Бровари НВДІИWЛО 53297,6 тис. грн. доходів, в тому числі 
податкОВИХ находжень 51661,7 тис.грн., неподаткових - 1635,9 тис. грн. 
НеВllКОНанння планових показників загального ФОНДУ, затверджених розписом 
ва І півріччя 2009 року, обумовлене зменшенням надходжень по податку з 
доходів фізичних осіб. За рахунок цього податку бюджет міста недarpимав 
7833,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок податку з доходів найманих працівників 

недоотримано 6893,5 тис. грн., а саме - при плані 38054,8 тис. грн. фактично 
нвдіnШЛО до бюджегу 31161,3 тис. грн. 
Б порівНJIНні з відповідним періодом минулого року податкові і неподаткові 

надходження в цілому зменшилися на 7571,1 тис.грн., або на 12,4%. 
Найбільш вагомими податками в доходах загального фоlЩУ є: 

Податок з доходів фізичних осіб - 65,0% 
I1nата за землю - 19,9% 
Єдиний податок - 6,3% 
Місцеві податки і збори - 2,5% 
IInaта за торговий патент - 2,9%. 
За поточний рік по закріплених доходах надійшло 40742,0 тис. грн., ЩО 

становить 82,0% до плану. . . оо С н. що складає 158,4% 
По кошику власних ДОХОДІВ Н8ДІИПIJIО 12555,6 ти . гр , 

дonпaнy. 0921 5 тис грН доходів. Разом нaдiйuшо 
ДО спеціального фон"" зараховано 1 , .' ф' ) _ 642191 

"v (б в ахування транс epтtВ • до загальвого і спеціального фонду ез. р ідповідвий період минулого 
1JJC.I'pIl., що на 37314,5 тис. грН. меньше нІЖ за в 

року. iйmJIИ офіційні трансферти в сумі 
Крім того до бюджету міста Бровари H~ 1ДЖfЛ"j _ 49 8 тис. грН. 

32019,3 тис .грн. та субвенція з районного Ю чи ва вхасі заходи по моб~аціі 
Нажаль необхідно відмітити, що не зваж~ ся ріст заборгованоСТІ по 

дій на краще наповнення бюджery, спостерtraЄ1'Ьплатежах ДО загального фондУ 
окремих податках, зборах та інших обоВ»:С;= РОКУ сума заБОРГОВаноc:n . Д~ 
бюдЖету м Бровари Так, якщо за І кварт 2088 9 тис. грн., то у І П1ВрlЧЧ1 
11 ... _' • • • аннях) CJ(JIвna , .. nтяn зроспа на 
..... IuIыІro фонду МІста (у вщрахув тобто за другии КВВІ"А--
2009 року ця сума складає 2480,6 тис. ГРНку" на 634 1 тис. грн. ,UV 

391 А •• аТКОМ ро ' уються в основно •.• " ,'І ТИс. грн., а в ПОР1ВИJlННI з поч . коШТИ використов 
Через напрvwеиу ситуацію бюджетнІ сіів. 

'а ф' ".... оо та евергоВО ·б 
lИаисуваиия заробіТНО1 плати o,niB ФіЗОЧОllХ оСІ 'б 34629 3 тис. грН. 

П ,патОК :J ДОХ J'IO • ф'.~ ОСІ ' . 
O~ охОД1В lЗIІ 'UU' •• - си В порівНЯННІ :J 

3 Початку року нaдiйпDIО подаТКУ з Д становить 81,6 D. 

'РІІ lJJJаиі 42463,2 тис. гри. ВИІСоианвя 



• l. 
iдnовїднИМ пеРІОДОМ минулого року НадХ 

ФІ .1311ЧВIIХ осіб зменшилися на 11843 1 ТИс грн Оджб еННЯ25 по податку з доходів , .., а о на 5 % 
Причини зменшення НадХоджень по пода з' : . 
_ впровадження СКОроченого 2-3-4 тку ДОХОДІВ фІЗИЧНИХ осіб: 

. денного робочого тижня' 
- зменшення або B1Дcyrнicть обсягів роб' . ' 

lТ ряду П1дприємств міста. 
зменшення середньої заробітної плати по MiC'l}'. • 

Плата за зеаlЛIО 
Пnата ~a земmo є ~PYГOlO За велИЧИНОЮ складовою частиною доходів 

БЮДЖету МІСта. При плаю 6863.5 тис.грн .• фактично одержано 10613 1 т 
4 6 си '.. • ис.грн .• 

вбо IS, о вІД запланованOl суми. Недоїмка по платі за землю до бюджету 
міста станом. на 01.~7.2009 року станОВИТЬ 1702,4 тис.грн., що на 372,6 тис.грн. 
більше в ПОРІВНЯННІ з початком року. 

Місцеві подаТКl1 і збори 
План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 168,6 %. ПРИ 

мані надходжень 785,6 ТИС. грн. одержано - 1324,8 тис.грн. В порівнянні з 
відповідним періодом минулого року надходження по місцевих податках і 
'зборах збільшилися на 550.2 ТИС. грн. Збільшення надходжень по місцевих 
податках і зборах відбулося в основному за рахунок збільшення надходжень по 
ривковому збору на 409.3 ТИС. грН. та комунальному податку - на 137.0 тис. грн. 

Плата за ТОРГОВІІЙ патент 

Надходження плати за торговий патент складає 1524.9 тис. грн. при плані 
2392,7 ТИС.грн .• виконання прогнозних надходжень склало 63.7%. В порівнянні з 
ІВВJJогічним періодом 2008 року надходження по цьому податку зменшилиСІ на 
1199,9 тис. грн. або на 44 %. Різке зменшення надходжень по даному податку 
lJUoIиxaве BBeд~HНJIМ в дію Закону України від 15.05.2009 N!. 1334-VI «Про 
'81:_ •• , Надхоmrення по плаn за придбання "II\IUpouy гральНОГО бізнесу в Укршнш. ~.... . О 

ТОРгового патенту на здійснення операцій з HВДaRВJI пост У ::P~7Г::Н~ 
~13Нecy в попередні роки складали близькО 4.5 млн. Г:Н;;; :іста в поточному 
ВІД надходжень по платі за торговий патент, тобто Ю 
РОці ці Кошти втратить. 

" • • ПРllєаlllнцькоі ДЇJIЛЬRості 
~ДDІІІІЙ податок з суб єКТІВ "~875.0 тис.грн .• фактично оде~жано 

33 ПРИ ПЛанІ надходжень ЄДИНОГО податку . ні з відповідним пеРІОДОМ 
68,6 ТИс. грн Виконання склало 86.9 %. В пор1ВИJIН ... nunuCJI на 464.8 тис. грн. 
h....· датку змеAUUU'" . 
;ЧіПОГо Року надходження по єдиноМУ по Броварській одrп плаТНИХ1В 
~OK Зменшення кількості зареєстрОВаних п;, податку на 126.5 тис. грн. В 
ЬОр.ого податку та збільшення недоїМJ(И по дано 

I8Raw-.· ·-.utl З початком року. 



ДержаВllе аІІІТО 
До бl0ДЖету міста з початку року зараховано надходжень по державному 

rry в сумі 342,1 тис. грн. при плані надходжень 235,3 тис. грн. ВиконанНJI 
:аиОВ1ІТЬ 145,4 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року 
авдходженНJI по державному миту зросли 91,5 тис. грн., або на 36,5%. 

спеціалы�пп фОllД 
До спеціального фонду міста з початку року надійпшо 10921,6 тис:грн.(в 

вnBCHi надходження бюджетних установ - 3911,8тис.грн.), в тому ЧИCJIІ: 
Т,Ч, 

Податок з власників 
транспортних засоб. 

ПЛан на 

звітну 
дату 

1087,3 

збір за забрудненНJI 
навКОЛИШНІ природного 26,1 
середовища 

надходженвя коппів від 
відшкодування втрат 

сільсько- та niсогоспо- 405,8 
дарського виробництва 

факт 
І півріччя 

2009 року 

768,5 

58,6 

44,4 

% виконання 

70,7 (-318,8) 

224,5 (+32,5) 

10,9 (-361,4) 

4 1 22,2 92,1 (-1,9) 
плата за торговий патент 2, . . 

о виковано ва 65,1 % (при планІ ва рІК 
Бюджет розвитку за І півріЧЧJI 2009 Р і' в тому числі: 

6142,8 тис. rpв. отримвво _:s ТИС. ~ % JIIIIioиaВU 

• від продажу майва 
• від продажу землі 

Цільові фонди: 

400,0 
5742,8 

12693,0 

о 

3999,5 

2116,4 

о 

69,6 

16,7 



4 

ВИДАТКИ 
ВIІдаткова частина бюджету по загал . 

роКУ ВIІконана на 79,S %. ьному фонду МІста за І півріччя 2009 

ВlfКОНання видаткової частини бlОДЖету 
звіТНІІіі період характеРИЗУЄГЬСJl такими даними: по загальному фонду міста за 

N!!КФК 

.010116 

70000 
.080000 
.090000 

100000 

І..... 
110000 
120000 

170000 

ЗагаЛ""'I" фО11Д 

Органи місцевого 

самОВРИДУВВНJUI 

Освіта 

Охорона здоров'JI 

Соціальний захист та 
соцзабезпеченНJI 

Житлово-комунальне 

господарство 

Культура 

Засоби масової 

інформації 

Фізкультура і спорт 

Трвнспорт,ДОРОЖНЄ 

господарство,'ЗВ'ИЗОК, 
телекомунікації та 

~ інформатика 

2S0301 Кошти, що передаютьCJI 

Затверджено на І 
піврічЧJI з 

ypaxyBDННJlM 

ВI.есених змін 

станом на 

01.07.2009р. 

5369,9 

44908,7 
18,0 

22878,7 

4450,0 

2797,5 
508,6 

1879,8 

658,7 

15105,0 

тис. грн. 

Касові % 
ВІІДВТКІІ 8ІIКОIІВI.JUI 

4250,9 79,2 

33229,2 74,0 
13,9 77,2 

21767,6 95,1 

2744,2 61,7 

2148,4 76,8 
441,3 86,8 

1576,3 83,9 

430,4 65,3 

11762,2 77,9 

~~~-!~до~д~ерж~u::но~го~б:Ю:~~~ ____ ~~----1Г--2і[.r--~--7І.В---' ~SOOOO Видатки, не віднесені 396,2 284,4 71,8 

~ _______ ~Д~О~О~С~Н~ОВ~Н~ИХ~~~У~П~ __ -+--~;.ш;u~--t--'і54і.і--t===7~9~с~:J 98971,1 78648.8 ,.. 
ВСЬОГО 

• a&IOBpJJдYBaIIВJI 
" ОргаПl1 МІсцевогО с ;nv <сОрraни місцевого 
&\ВСов' . .. ріод по розд .... " ~ І видатки за ЗВІТНИИ пе ВННJI видаткової чаСТИИИ по 

lUaO ОВРJlДyвamш> Склали 4 250,9 тис.грн. БИКОН 

fttyрозділу склало 79,2 %. . 
ОСВІта о' .. ,.,. cКn"WU ЗЗ 229,2 тис.грн. kac inY <с CBITU#', А/UO .' 

З, ові 8Итра'1И за звітний період по розд 8 зaranьноосвіТВіх uпdn, Г1МВ8ЗUI 
Рахунок цих коштів yrpимУВaJlИСЬ 



J 

'м С.1.0nіАннка, навчально-виховний КОМплекс 16 '. 
І . н" К б' ЦБ ,ДИТJlЧИХ садкІВ веЧlРНJI 
шкОЛ&' методичн н а ІНет, , господарська ГРУПІ, 5 позашкільних за:шадів. 

OxopOlla здоров'в 
ВідповіднО до Програми соціального захисту пенсіонерів інвалідів 'l 

соціanьно незахищени?, верств насел~ННJI в бюджеті міста Брова~и на І півріч'; 
2009 року пере~бачеНl видатки в СУМІ 18,0 тис.грн. на безкоштовне та пільгове 
забезпечення ЛІкарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконанНJI 
станОВlІТЬ 13,9 тис.грн. (61,2 %). 

соціалы�ІІ"" заХІІСТ та соціалы�еe звбезпечеllllВ 
ВJlКОНання видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний 

заХJlСТ та соціальне забезпече~НJI за звітний період склало 21 767,6 тис.грн., або 
95,1 %. За рахунок цИХ КОШТІВ надавались пільги, субсидії, допомоги сіМ'JlМ з 
дітьми, yrpимувanись відділ у справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей, 
територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та саміmих 
непрацездатних громадян, надавались пільги надані міською радою. 
Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та саміmих 

непрацездатних громадян має З відділенНJI: соціальної допомоги на дому, 
Ірошової та натуральної адресної допомоги, соціально-побyrової реабіліnції 
денного перебуванНJI. 

По КФК 090412 <dнші Вl1д8ТКІІ ІІа соціаЛ"IIII" ЗDХІІСТ IIDселеIIIIВ)) були 
здійснені видатки на суму 214,2 ТИС.ГРН., з них: 

- на похованНJI непрацюючих ГPOMaдJIН - 14,4 тис. грн.; 
надання громадянам міста матеріальної допомоги - З2~4 тис.грн.; . . 

- на здійснеННJI виплат компенсації фізичним особам, JIЮ надaюrь СОЦІальНІ 

послуги - 64,7 тис.грн.; . ста 
- забезпеченНJI безкоштовними обідами малозабезпечених ГРОМВДІН МІ -

75,0 тис.грн.; навчальних закладів із 
- HВД8ННJI матеріальної допомоги cтyдeH'l8М B~ • 8ННJI _ 20 8 

. . ... б евих батьКІВСЬКОГО пucпyв , ЧИсла ДІтеЙ-СИРІТ та ДІтеи, поз авл 

тис.грн.; икам зaranьноосвітніх закладів 
- ВИПЛата матеріальної допомож:и ~ИПУС:В них батьківського піклув8ННJI 

міста із числа дітей-сиріт та ДІтеи поз авле 

до 18 років - 4,9 тис.грн.; щих навчальних зaxnадів міста -
- ВИПJIаm стипендій кращим студентам ви 

2,0 тис гр . " yrpимувanось 7 
3 • н. . ОО ''МолодіжнІ програми . , .. 
~axyнOK коштів по КФК 0911 ·anьних служб Д1IJI сІМ І, 

Ьіll .. : ня центр СОЦІ 
7"ц1'l(ОВИХ клубів за місцем проживан , 

JUteй та молоді, проводились захоДИ. 1209 "Фінансова підтримха ГPOMaд~ь~ 
~ Рахунок коштів по КФК ~9 ради ветеранів ВВВ в СУМІ І 

Орl'all1Зацій" виділено коШТИ на пІДТРимкУ 
1Itcol'pa. 



~paxyнOK коштів по КФК 09 -ВllдаТКИ на yrpимаННJI Центру 1 ~ 14 "Інші установи • ,,' ., CoЦ1ВnЬ " та заклади" ~-UIВIIJIIдIВ тв центру опіки НОІ та МедИКО- • npовOДIIJJИCЬ дитини У сумі 285 6 педагопчноі реабілітац'" , ТИс.грн. 11 

• ЖIIТЛОВО-КОI\I КаСОВІ видатки по цьо уllалы�еe rocnonap . му розді "" ство 
нвnравлеНІ на благоустрій м' ~ склали 2744 2 ти JICII8IIЇЮ жвтnово-комунanьноlcra, кanrraпьиий ремоИ: жиr c.гpн~ ВИДаТКИ бynи му господарству, а саме' :nOBOro фонду та на . 

1& І ЗатверджеllО з І Касові % 
КФК урахув,аННJlМ внесеНllХ BIIД8ТICII BIIKOHDНIIJI 

ЗМІН станом на 

01.07.2009р. 

100103 Дaraція житnово-комунanьном 
rocnoAapCТBY у 

18,0 18,0 100 

100203 БлaroустріА міста 4432 2726,2 61,' 
Beьoro 4450,0 2744,2 61,7 

ВИКОНВИIIJI видатково" Культура 
півріЧЧJI 2009 року хар~ра:иуниєть бюджету міста по устанОВах культури за І 

СЯ наступними даними' . 
ЗагаЛЬНllЙ фО11Д 

N!КФК 

тис. грн. 

Затверджено З Касові Г % 1 
ypaxyВВННJIM внесених видатки BIIKOH8ННJI 

змін станом на 

01.07.2009р. 

J!0103 Заходи по мистецтву 

~1 
184,0 75.4 41,0 

Бібліотеки 
~02 Мvзеі та виставки 

284,6 222,0 78,0 

~ 
103,1 79,3 76,9 

Пвnаци і будинки КУЛЬтУри 
110205 lI!коли естетичного вихованНІ 

516,1 408,2 79,0 

-- 1618,0 1295,4 80,0 

А1теА 
~02 []енто; • МlЗ0вана БУAl~Нl.рія 91,7 68.1 74.3 

BcLoro 2197,S 2148,4 76,8 

По галузі I~ v'y. . . .' . іІУ3И.Ш "" пьтура тв мистецтво» в 14ІСТ1 ДІЄ СІМ З8КIШдJII кym.тypн: дитna 
~ 1UК0JJВ, ДИТJJЧа школа миcreцтв. КРаЄЗИаВЧВІі музей, МіСЬКВІІ кпуб, 
В 3 • кynьтурвиll ЦeR"\P, міська бібліотека. міська бібліотека ДІІЯ дітеіі. 

. В1ТНому ., . ф . ІІ!СТР перІОДІ В двОХ ШКOJ18X праЦ1ОJI8I\И Т8КІ кnвcи: opreIII8Нo, иародві 
Ї!!erp"1Мelrrи, c:tpybhO-СМИЧКОВИЙ, riтapa. бuи-aкopДl'llR. бaIrдyp8. духові 

)'Меити, хореографічнИЙ. вcbt .. В за.ктщах культури створені иеобхідвї ~ по Biдp~ і P~ ІІР ВВрш caмoдїlIJJыlїї xyдa1fDlJ>DЇ ТВOjI'I0CТI. ВnpOДllJlЖ 3В\тнoro перІодУ 
1110 IЦtoвanи такі коле-..uа.u' зразкОВИЙ Teaтp-CТYДЇJI (сВдenьвейс)), фOJlЬКJlорний 
~самБА~~Р' . б IJЬ ICДOlJll», КOneJQ"JDI cyqacвoro ТIJIIЦIO, arYPJJI вnьиoro Т8ІІЦІО, 



, 
хореографічний колектив «ЧеревичкИ» та колектив народного ТВНЦlO 
ссБарвінОЮ), ансамбm: сучасного танцю «Альтаір», хореографічний колектив 
«Весenи~», сучасни~ оркестр, ансамбль домристів «Акорд», хор МОЛОдШІfХ 
кnaciB, ЛІтературне об єднання «Криниця». 

Засобll I\lасовоі іllфОРl\lаціі 
На протязі звітного періоду по цьому розділу пройпши видатки на загальну 

сУМУ 441,3 тис.грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми 
ДЇJIJIЬHOCТЇ та фінансової підтримlOf Броварської редакції міськрвйонного 
рвдіомовлен~ та прогр~и дія~ьності, ~iHaH~oвoi підтримlOf та інформуванни 
rpомадСЬКОСТI щодо Д1JlЛьносn органІВ МІсцевого самоврядування через 

комунальне підприємcrво Броварської міської ради «Телестудія "Наше місто"». 
ФіЗllЧllа культура і спорт 

На протязі звітного періоду по цьому розділу пройпши видатки на загальну 
суму 1 576,3 тис.грн. За рахунок коппів по даному розділу yrpимуввnиси дві 
ДІОСЩ централізована бухгaлrерія, спорткомплекс "Світлотехніка", 
пnавanьний басейн "Купава" , проводились спортивні заходи. Виконанни 
видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту 
харaкrеризується такими даними: 

Н! Затверджено з Касові % 

КФК урахуванНJlМ внесених BIIДaТКII ВIIКОНDlIНІІ 

змін станом на 
01.07.2009р. 

130102 ПроведенНJI навчально- 152,0 133,0 87,S 

rmенувальних зборів і змагань 
1091,4 902,1 82,7 

130107 УтриманНJI та навчально-

тpeНYBвnьнa робота ДИТJlЧО-

юнацьких спортивних шкіл 
547,2 462,7 84,6 

130110 Фінансова підтримка спортивних 

"- споруд 
89.2 78,S 88.0 

!!0113 IЦеНТDвnізована БУAlIU~ 1576.3 83.9 
1879.8 ....... Всього 

поnарство,ЗВ'ВЗО~ TpallCnop't ДОРОЖІІЄ ГОС ~ 
, . - іllфОРl\lатпка 

телеКОМУВlкаЦ11 та. оЙШJIИ видатки на загальну 
на протязі звітного періоду по цьo~ p~::::~ь компенсаційні виплати на 
~ 430,4 ТИС.грН. За рахуио.к цих коШТІВ залізничним транспортом окремим 
nlJIЬГОвий проїзд автомоБІЛЬНИМ та грами по відшКОДУВанню втрат за 
kaтeгоріям громапav виконувались захоДИ про. говИХ категорій населенНJI 
б ~ .. , б бмежень ПІЛЬ cтyв8ННJI 
езКОlI1Товне перевезеННJI ез о O,nТOM загального кори 

б· ним трансп 1"~1.Бровари пасажирським автамО !ль 
ІІа 2009 рік. 



Illші ВІІДВТКІІ 
no КФК 250404 «Інші видаткИ») впродовж І півріччя 2009 року прой1WlИ 

ВJlдаТКИ по загальному фонду на загальну суму 231,0 тис. грН., в тому числі: 

КФК 

150101 

-
r--

"---

по програмі відзначення державних та професійних свят, 
Іовілейних дат, заохочення за заслуги перед ГРОМЦОІО м.Бровари 
- 17,9 тис.грн.; 

оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з порядком 

надання кредитного рейmнгу- 9,7 тис.грн.; 
оплата послуг по висвітленню діяльності депyrатського корпусу 
та виконавчого комітету Броварської міськоі ради - 27,0 тис.грн.; 
підтримка Броварської міськраАонної організації Товариства 
Червоного Хреста України в сумі - 23,6 тис.грн.; 
підтримка Броварського міського товариства іНВ8JlIДIВ з 
ураженням опорно-рухового апарату «Прагнення)) - 29,8 ТИС.ГРН.; 
на виконання заходів по програмі «Обдарованість)) на 2005-2012 
рр. - 123,0 тис.грн.; 

Б,одз,сеlll РО3ВІІІІІКУ А';СІІІВ 
(сllе'(;tlлыll';; фОllд) 

nl~1 

ЗаТВСРДИССllО :J 
касові % ураsyваПllВl\1 

ВІІСС:СІІІІХ :Jl\lill ВllДаТКl1 па BllKOlla 
Назва ГOJJОВІІОГО 

ІІа 2009р. 01.07.2009 ІІІІВ 
РО:JПОРВДllllка коштів, об'єкт 
Відділ капіталы�огоo будіВllllцтва 
Броварськоі I\lіськоі POДII 

12684,0 1272,4 10,0 
Всього, в Т.Ч. по об'єктах: 

ПроектуванНJI та будівництво 
40,0 7.4 18.5 бaraтокваprирного житлового 

будинку по вул.ЧерНJIХЇВСЬКОro в 
раАоні розміщенНJI будинкУ Ни 19 
ПроектуванНJI,коРИГУванНl 
робочого проекту 'І'В будівництво 

604,1 47,7 адміністративного будинКУ з •.. 1266.6 
благоустроєм прилеглої терИТОРl1 
та культурно-виcraвковоJO зanОIО 

• 18 в на 448 місць по вул. faraplH8, 
м.Бровари 

ПроектуваННJI, коригуванНІ 
494,6 178.6 36,1 

робочого проекту 'І'В будівнИЦТВО 
кладовища по вул. КУ1Узова в 1\1. -
Бровари 

3,1 47,7 
ПроектуванНJI та будівниЦТВО 6,S 
громадського туалfft'j в парку 
"Приозерний" 



ПроеКТУВDllllЯ та будіВlІІlЦТВО 
'7 

Пl30прове~ення церкви парафії св. 

Апостола І єваllгсліста lоаllllа 64,7 64,7 Богоcnова по вул. ЧеРШlхівського 100,0 
в ",.Бровари 

ОсywеllllЯ територіЯ та 

водовідведеllНЯ дощових та тanlfX 
вод З теРlпоріі підтоnлеllИХ 
ЖІПЛОВИХ раАонів та земель clг 
призначення ЗDX.та півд-зDX. 

Частин м.Бровари (І-А 10,0 0,0 0,0 
етап:"ПроектуваННJI та 
будівництво ВОДD-Відводу дощ:ra 
ТDJIих вод по масиву "Оболонь"в 
",.Бровари 

ПроектуваННJI,коригуваННJI 

робочого проекту та peKoHC1pYKЦЇJl 
104,5 0,0 0,0 шатрового даху НВЦТМ в м. 

Бровари 

ПроеКТУВВННJI та peKOHC1pyКЦЇJl 
nЛВ8вnьноro басеАну "Купава" по 579,7 30,0 5,2 
вул. Шевченка, 1 О в м. Бровари 

ПроектуввнНJI та peKoHCТPYKЦЇJI 
nЛВ8вnьного басеАну "Лідер" в М. 116,1 25,2 21,7 

БроваDИ 

ПроеКТУВВННJI та peKOHC1pYKЦЇJl 
магістрвnьноївулиціраАонноro 1027,7 0,0 0,0 
значення в м. Бровари (вул. 
ВОЗЗ'ЄДНВННJI) 

Проектуввння та peKOHcтpYКЦЇJl 
магістрвnьноївулиціраАонноro 2783,1 0,0 0,0 
значенНJI (вул. ОлімпіАська) в М. 

І--. Бровари Київської області 
ПроектуввнНJI та реконструкція 
внутрішньокваpтвnьноro проїзду 83,1 0,0 0,0 

(вул. Мвnокиївськв) в м. Бровари 

І---. Київської обл. 
Проектування та peKoHcтpYКЦЇJl 
MaгicтpВnЬHoї вулиці 206,9 3,8 
зarвnьноміськоro значенНJI (вул. 5503,3 
Київська) в м. Бровари (І етап: від 
об'їздної дороги до раАоНУ 

і'--- Розвилка) 

ПроектуввнНJI та реконструкція 
3,4 диТячої школи мистецтв ПО вул. 10,4 2,4 

Нсзвnсжності, 12-б з блaroустроєft! 
прилеглої території та шатровиft! 
дахом в м. Бровари 



10 
ПроеКТУвaJlllJI та реКОllструкціа 
roсподаРЧО-ПІmlОГО водопроводу 

ПО вул. Київська в М. БроваРlf 
113,7 0,0 0,0 

t--" ПроектуваННJI та peKolICТPYKцja 
ПРlІміщеllЬ військома1У під офіСІІі 

400,0 ПРlІміщеННJI по вул. Грушевського 150,0 37,5 
в м.Бровари ,... 
ПроектуваННJI та peKolICТPYKцja 
басейну "Волна" в м.Бровари з 20,0 0,0 0,0 
облаwтYванНRМ огорожі. 

УправnіllllП ЖIIТnОВО-

KOl\lYllanLlloro господарства 3828-,-0 2417,0 63-,1 
150101 Всього, в Т .... по об'єктах: 828-,-0 678,0 81,9 

Програма перспективного 

розвитку теплопостачанНR міста та 

впровадженНR енергозберігаючих 
200,0 50,0 25,0 технолоriй по кп 

"Броварнтеплоенергомережа" на 

2009 рік 
Будівництво мanстрвnьного 

водопроводу по оуп. 100,0 
Старотроїцька 628,0 628,0 

180409 Всього, в Т .... по об'єктах: 3000,0 1739,0 58,0 

ПоповнеННR статутного фонду 
1500,0 100,0 

"Служба замовника" 1500,0 

ПоповнеННJI статутного фонду кп 
239,0 

15,9 
"Броварнтеплоенергомережа" 1500,0 

РАЗОМ 1651~0 368~4 22,3 

Цільов; фонд", УІІІворен; Jfl;el(eBlIAI" радllJfl" 
(elJel(;OJIbll"'; фонд) 

Тllс.~п. - Затверджепо :І касовІ % 
Назва гоnовпого РОЗПОРВДІІІІICJI 

ураJ:)'ВОIIIIПІI ВІІДОТКП па BUKOIIO 

BuecellUX :111111 01.07.2009 IIUВ 

1102009р. 

~ 
О О 

~ICOIIICOI\I Броварськоі I\lіськоі POДII 386.4 

386,4 О О 

~Haтa DеКОН~I.)І.7.щіJl ліфф 
42~6 4"-6 nРВlUlіllllП OCBiТlI Броварськоі I\lіськоі 884,0 

~ 
101,2 25,0 23,3 

.ftICOH- ів фасаду зоm N!! 9 



11 
ПООІ"Р1D1В обда~Dанjсть(підвіз УЧJlів) 18,0 18,0 ~ 

ПООI1'JIr.lD звranы�аa сереДНJl освіта 2008-20 J О 457,8 2З5,6 
Пuu._D "Дошкільна освіта" 301 151,0 ynpauillllD праці 'nІ соціаЛLllОГО :ШХІІС'І)' 
SpoDapC:Lкol aliCIaKoi paдll (доплата до 
nalcm 13122,0 199,9 
УправліllllR ЖlIТЛОВО-КОАl)'llаЛLllОГО 

roc:nol1apCТBa БроваРСLкоі AlіСІакоі paдll 10145,0 2402J l 
PCKOIlcтp~цiJl житлового ФОНДУ 657,9 149.1 
КaniтanЬHIIApeMoнт житлового фонд~ 1149.2 122,1 
YТPJ .. lmIНJI об'єктів благоустрою 
YТPII)IDНHJI об'єктів блaroуcrpОIО зеленого 

5111,0 1325,4 

roсподарствв 1178,7 486,3 
ОрганізаціJl робіт по безпеці дорожнього 
:рух:у 845.6 269,0 

Реr.IОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОIфИ1ТJI вулиць 1202,6 50,2 

Відділ капіталLНОГО будіВllllЦтва 2243,0 20,0 
ВроваРС:Іакоі &.іськоі раДІ. 

Проектуванни та peKOHCТPYкцiR приміщень 
20,0 віliськомату під офісні приміщеини по вул. 323,0 

Грушевського в м.Бровври 

Проепуваини та капремонт магістральної 
ВУJlЗвг.міськ.знвчеНИJl(вул.КиіВСЬка) в 1920,0 О 
••. Бровари(від вул.8-го березНІІ ДО 
llл.Гaraріна) 

РАЗОМ 26780,-4 3051,6 

ПОJlСUlовальuа заПllска ДО річного звіту 
про бюджетну заборroваність по 
М. Бровари cтaHO~1 на 01.07.2009р 

ЗАГ AJIЬВИЙ фонд 

100,-0 

51.5 

50.2 

1.5 

23,7 

22.7 

11.' 

25.' 

41.3 

61,2 

4,2 

0,9 

6,2 

О 

11,4 

01 07 09 Р склаnа 137343 грн. 
Дебіторська заборговаllість стаUО~lllа •• 
а сааlе: 

• плату) по КФК 010116. 07000. 
RtIm 1120 (нарахування на заробіТНУ бiJIьШенвя порїВНJIНО з початком 

090000,130000 заборгованість - 93993 rpH., з ідпІКодоввsі фондом соцїапьного 
poky Ва 90076'грн., нараховані в червні та кев 
C'!}J1Dtyв11ПlJl лікарні. 
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КЕКВ 11~5 (оплата транспортних поcnyr) по КФК 010116 має місце 
заборговаНІСТЬ 29 ГРІІ., передоrшата за транспортні поcnyrи. 

КЕКВ 1172 (~кpeMi заходи ~o реалізації державних програм) по КФК 091108-
43200 грн. збlльшеННJI ПО~ІВНJI~О з ~~чатком року на 43200 грн.. попередНJI 
ОПJIата за оздоровлеННJI ДІтеЙ-ІнвалІДІВ згідно Постанови КМУ N! 1404 від 
09.10.06 р 

КреДllторська заборговаllість 

Cyala KpeдllTopCIIKoi заБОРГОВ8110Сті ІІа звіТIІУ дату склала 11696682 гpll., 
В ТОІ!)' Чllслі термі .. оплаТl1 вкоі lІе ІІастав 10677541 rpll. ПоріВIІRIІО :J 
ADIIUlfl1 ІІа 01.01.09 р має місце :JбільшеllllВ ІІа 3614051 ГРIІ.3аборговаllїСТЬ 
ВDlluкла чере:J BiдCYТlliCTI. коштів в Ilїсцевому бlОДЖетї, а cal\le: 

ВКВ 1110 (заробітна плата) по КФК 010116,070000,90000, 110000, 130000 
eКJ1вna 5894446 rpll. - збільшенНJI порівНJlНО з початком року на 3761251 грн. 

КЕКВ 1120 (HapaxyвaнНJI на зlпл.) по КФК 010116, 070000, 90000, 
110000,130000 СКJJала 2100205 грн. - збільшеННJI на 1329397 грн. 

ВКВ 1131 _ 79754 грн. по КФК 070000,090000 - змевшенНJI порівНJIНО з 
Початком року. 

I(EО 1133 _ 503800 грН. по КФК 070000,090000 - зменшенВJL 

I(EО 1137 _ 215093 грН. по КФК 070000,090000,100000 - зменшеННJI. 

I(EЬ 1138 - 38 грН. по КФК 070000-зменшенНJI. 

lI'b'tJIn КФК О 1 О 116 070000,090000,100000 - зменшеВНJI 
~~ 1139- 191306 грН. по ' 
ПорівНJlНО з початком року. 

0000090000,100000, в тому числі: 1165 
КЕЬ 1160 - 1442359 грН. по КФК 07 ~ порївНJIНО з початком раху. 
- 391933 грн. по КФК 070000,100000 - змеНШ 

kEIm 1170 _ 144631 грН. по КФК 130000, 170102, 250404 - зменшеllВJl. 
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по КФК 1300 - існує заборгованість в сумі 1125049 б. • грн., з шьшенНJI 
пОРІВНЯНО з початком року на 213819 грн., в тому числі по КФК 081002 
090000.170000 за рахунок субвенцій з Держбюдже1У. ' 

Має аlї.сце п~острочеl~а KpefЖllTopCLKa ]аборговаllїСТЬ в СУ&ІЇ 1019141 rpll. 
через BIДCYTН1CТ~ .. КОШТІв В МІсцевому бlоджеті, в тому числі заборгованість за 
рахунок субвенЦ1И з ДержбlОДЖету склала - 768234 грн. 

по КЕКВ 1130 -149338 rpll. КФК 070000,090000. 
в тому числі: 

ВКВ 1131 - 79199 rpll. по КФК 070000 - 79150 грн. - за використанНJI води ес 
Живой источник; 

по КФК 091106 - 49 грН. - за масло 2-х тактне по накладній від 15.05.09р 

ВКВ 1137 - 52737 гр ... по КФК 070000 - 18221 грн. за поточний ремонт 
садочків; 
по КФК 091204 - 34516 rpll. за поточний ремонт згідно договору N!! 25 від 
1О.09.08р; 

поКФК 

КЕКВ 1139- 17402 гри. по КФК 07000 - 16731 грн. за програмне забезпеченНJI; 
ПО КФК 091106 - 772 rpll. за програмне забезпечеННJI. 

lCEКВ 1170 - 101569 rpll. по КФК 170102 - 54740 rpll. за пільговий про~ 
автотранспортом, по КФК 250404 - 46829 гpll. за оформлеННJI прав влаСНОСТІ 
на нерухоме майно територіальної громади м.Бровари. 

по КЕКВ 1300 _ 768234 гри. по КФК 090000, 170102 за рахунок субвенцій 
ДеРЖбюджcny. 

Начальник 
Коврига с.п. 

фінансового управлїнНJI 
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