
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИїв 
СЬІ<ОI ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затверджеllИJi звіту про ВИХОНIIННJI бюджету 
М. Бровари за 9 місяців 2009 року. 

Керуючись п.2З ст.26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядуваивя в 
Україно) та враховуючи висновки постійної комісіі з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська 
міська рада 

вирішила: 

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 9 місяців 2009 року: 

l.по доходах у загальній сумі 147267,7 тис. ГРН., утому числі: 
І.І.по загальному фонду 111 547,7 тис. ГРН., з вих: 
- субвенції, отримані з державного та р8ЙОВВОГО бюджетів - 30378,6 тис. 

грн. 

1.2.по спеціальному фонду 35 720,0 тис. гри., з них: 
- власні вадходжеВНJI бюджетних установ - 5 4~9,1 тис. грН.; 
- надходження в цільові фонди, увареНі органами місцевого 

самоврядув8ШIJI-4 586,6 тис.грн. 

Виконуючий обов'язп 
міського голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 

М. Бровари 
B~ .е 6 _ ., t _ 2009 р. 
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Податок з Доході ф. 
З початку року надійшло п в lЗИЧних осіб. 

. одатку з доходів ф. . 
при ШlІНI 65571,1 тис. ГРН. ВикОНDUtY.... lЗИЧНИх ОСІб 52555,3 тис. ГРН. 
•• WППA становить 80 2 о)" В . 

вїДПОВ!ДНИМ пеРІОДОМ МИНулого року , 70. ПОРШНJIННі з 

фізичних осіб зменшилися на 16266 4 ти надхОджеНВJI по податку з доходів 
За рахунок цього податку БЮдж'ет M~?:··' або на 23,6 %. 

за рахунок податку з доходів найманих e~otp~aв 13015,8 тис. ГРН., в т.ч. 
тис.гри., а саме .. при плані 58706,5 ТИС :ац

фlВНИКlВ недо~'РИМано 11411,1 
47295,4 тис. грН. . . актично над1ИlПJIО до бюджету 

Причини змеиmеиия надходжень по податку з доходів фізичних осіб: 
-впровадження скороченого 2-3-4 денного робочого ТИЖНJI. 
-змевmевня або Biдcyrнicть обсягів робіт ряду підприємств' міста. 
"змевmеиия середньої заробітної плати по місту. ' 

Плата З8 земnю. 
Плата за земmo є ДРУГОЮ за велиЧИНОЮ складовою частиною доходів 

бюджету мicт~ П~И плані 10985,Отис.грн., фактично одержано 16035,4 тис. 
ІрН., або .~46,o И. В1Д з~авовавої суми. Перевикон8.IПDI склало 5050,4 тис. грн. 

НеДО1МКа по плаn за земmo ДО бюджету міста станом на 01.10.2009 року 
становить 1662,lтис.грн., що на 332,3тис.грн. більше в поріввявні з початком 
року. 

Місцеві ПОД8ТКИ і збори. 

План надходжень по місцевим податках і зборах виконано ва 146,3 %. При 
~aвi надходжень 1193,S тис. грн. одержано - 1745,5 тис. гри. В порівlШlНі з 
ВІДПовідв:им періодом минулого року надходжеввя по місцевих податках і 
зборах збільшилися на 565,4 тис. грН. Збільшеввя надходжень по місцевих 
податках і зборах відбулося в основному за рахунок збільшеввя надходжень по 
ринковому збору, які зросли на 612,5 тис. ІрН. У порівнянні з відповідним 
періодом МИНулого року. 

Плата З8 торговий патент. 

Надходжеиия ШІати за торговий патент складає 1911,8 тис. Ірн. при плані 
3882,2 тис.грн., виконання прогнозних надходжень склало 49,2 %. В порівRJIRВі 
з аналогічним періодом 2008 року надходжеВВJI по цьому податку змеВПIИJIИСJl 
ва 2431,8 тис. грн., або на 56,0 %. Різке зме~е~ надходжень по даному 
податку ВИІОІИКаИе BBeдeННJIМ в дію Закову Украши В1Д 15.05.2009 К!! 133~ VI 
«Про заборону грального бізнесу в УкраінЬ>. ~оджеВНJI по плап з~ 
Придбання торгового патенту на здійснення операцій з надаввя послуг у сфеРІ 
ГРального бізнесу в попередні РОКИ складали близько 4,5 млн. гри., або майж~ 
87 відсотків від надходжень по платі за торговий патент, але в поточному РОЦІ 
бюджет міста ці КОШТИ втратить . 



~дИНИЙ податок з суб"ЄkТів підприємницької діяльності. 
При план1 надходжень ЄДИНОГО податку 6145,0 тис. ГРН., фактично одержано 

5016,2 тис. грн. ВИКОНання СММО 82,6 %. В поріВНJlНИі з відповідним періодом 
минулого року надходженв.и по єдиному податку змеИlПИJIИСJl на 665,3 тис. 
грн. за рахунок змевmеННJI кількості зареєстрованих по Броварській Oдrn 
платників єдиного податку. 

Державне мито. 
До бюджету міста з початку року зараховано надходжень по державному 

юrry в сумі 550,2 тис. ГРН. при плані надходжень 370,4 тис. грн. ВиковaииJI 
становить 148,5 %. В поріВИJlНні з відповідним періодом МИНУЛОГО року 
иадходжеВНJl по державному миту зросли на 172,5тис. грн., або на 45,7 %. 

Спеціальний фонд. 
До спеціального фонду міста з початку року надійшло 19343,4 тис. грн.(в т.ч. 

ВJIacнi надходження бюджетних установ - 5469,1тис. грн.),що на 31397,5тис.грн. 
меlШlе ніж за аналогічний період МИНУЛОГО року (в т.ч. за рахунок змеиmеННJI 
ВJIасних надходжень бюджетних установ на 7886,0 тис. грн. ) 

Податок з власників 
транспортних засоб. 

збір за забруднення 
вавкQЛИIПИ. природного 

середовища 

вадходжевня коштів від 
відппсодуванвя втрат 
сільсько- та лісогоспо
дарського виробництва . 

ІІлаи на факт % 
звітну 9 місяців виков. 
дату 2009 року 

2000,8 1327,0 66,3 

40,4 85,8 212,4 

405,8 62,1 15,3 

відхилеННJI 
до відп.пер. 

МИНо року 

(-636,3) 

(-41,4) 

(-131,3) 

348 102,1 (+1,5) плата за торговий патент 34,1 , 

Б 9 · crn1R 2009 року виконано на 69,7 % (при плані ва рік 
юджет розвитку за М1c~- • 

16512 Отис грн отримано - 7778,0 тис. гри.) в тому ЧИCJI1: 
, .. ІІлаи факт % виконaвmI 

- від продажу майва 1800,0 116,1 6,5 
7661,9 81,0 • . 9361,9 - ВІД продажу зеМJI1 

Цільові фонди: 19736,4 4586,6 23,2 
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ВИДАТКИ 
Видаткова частина бюджету по заг . 

роКУ виконана на 87,8 %. альному фОНДУ М1ста за 9 місяців 2009 

Виконання видаткової частини бю 
звітний період характеризується такими д=: ПО загальному фонду міста за 

з 

N!!КФК 

8Г8J1ЬНИЙ фонд 
тис. грн. 

Затверджено на 9 Касові % 
місиців З видатки Виконанни 

урахуванним 

внесених змін 

станом на 

01.10.2009р . 

• 010116 Органи місцевого 7728,9 6805,6 88.0 
самоврядування 

70000 Освіта 58 168.7 50231,4 86,4 
.080000 Охорона здоров' я 24.0 20,7 86.3 
.090000 Соціальний захист та 33708.6 32943,1 97,7 

соцзабезпечення 

100000 ]Китлово-комунвльне 4528,9 4057.4 89,6 
господарство 

110000 Культура 3998.9 3273,7 81.7 

120000 Засоби масової 753,6 680,0 90,2 
інформації 

130000 Фізкультура і спорт 2533.9 2260,9 89,2 

170000 Транспорт. дорожнє 1035.9 790,3 76,3 

господарство, зв'изок, 
телекомунікації та 
інформатика 

250301 Кошти, що передаються 22657.5 17706,6 78,1 

до Державного бюджету 

250000 Видатки, не віднесені 508,4 334,0 65,7 

до основних груп 

BeLoro 135647,3 119103,7 87,8 

Органи місцевого c8MOBPВДYB8HНR 
Касові видатки за звітний період по розділу «Органи місцевого 

самоврядуванню) СЮІaJIИ 6 805,6 тис.гри. ВикоиaинJl видаткової частини по 
цьому розділу СЮІaJIО 88,0 %. 



Освіта 

Касові витрати за зві~ період по розділу «Освіта» склали 50231,4 тис.грн. 
9а рахунок цих КОШТІВ утримувались 8 загальноосвітніх шкіл гімназія 

8U u ' 

ім.С.І.оJDИ1lИICа, ~авч~но-виховнии комплекс, 16 дитячих садків, вечірня 
ПlКола, методичвии кабlНет, ЦБ, господарська група, 5 позашкільних закладів. 

Охорона здоров'я 
Відповідно до Програми соціального захисту пенсіонерів, ЇНВалlДlВ та 

соціально незахищених верств населеННJI в бюджеті міста Бровари на 9 міСJЩів 
2009 року передбачені видатки в сумі 24,0 тис.грн. на безкоштовне та пільгове 
забезпечеИИJI лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконa.ниJI 
становить 20,7 тис.грн. (86,3 %). 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 
Виконаиия видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний 

захист та соціальне забезпечеННJI за звітний період склало 32 943,1 тис.грн., або 
97,7 %. За рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, допомоги сім'ям з 
дітьми, yrpимувались відділ у справах сім'ї та молоді, служба у справах дітей, 
територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадив, надавались пільги надані міською радою. 
Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самітних 

непрацездатних громадив має 3 відділеВНJI: соціальної допомоги на дому, 
грошової та натуральної адресної допомоги, соціально-побутової реабілітації 

деввоro перебування. 

По КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населенlUD) були 
здійснені видатки на суму 338,3 тис.грн., з них: 

- на поховa.ниJI непрацюючих громадив - 21,5 тис.грн.; 
- надання громадивам міста матеріальної допомоги - 11 О, 1 тис.грн.; 
- на здійснеВІІЯ ВШІЛат компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги - 61,9 тис.грн.; 
- забезпечеВІІЯ безкоштовними обідами малозабезпечених громадив міста -

95,0 тис.грн.; 
- ИадавшІ матеріальної допомоги студентам ВИЩИХ навчальних закладів із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклувавия - 31,5 
тис.грн.; 

- ВИШІата матеріальної допомоги випускникам загальноосвітніх закладів 
міста із числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклувaнВJI 
до 18 років - 16,3 тис.грн.; 

- ВИПЛата стипендій кращим студентам вищих навчальних закладів міста -
2,0 тис.грн. 

за Рахунок коштів по КФК 091100 "Молодіжні програми" yrpимувалось 7 
~ТkОВИХ клубів за місцем проживання, центр соціальних служб для сім'ї, 
ДіТей та молоді, проводились заходи. 
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3а рахунок коштів по КФК 091209 "Фінансова підтримка громадСЬКИХ 
. І"" . . 

орraв1З8Ц1И видшено кошти на пІДТрИМКУ Ради ветеранів ВВВ в сумі 22,2 
тис.грн. 

3,а рахунок коштів по КФК 091214 "Інші установи та заклади" ПРОВОДИЛИСЬ 
видаТКИ на утриманни Центру ранньої та медико-педагогічної реабілітації дітей
інвалідів та Центру опіки дитини у сумі 429,3 тис.грн. 

][итлово-комунальнегосподарство 
Касові видатки по цьому розділу склали 4 057,4 тис.грн., видатки були 

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

Ji Затверджено з Касові % 
~ФК урахуванням внесених видатки виконання 

змін на 9 місяців 2009 
року 

100103 Дотація житлово-комунальному 18,0 18,0 100,0 
господарству 

100203 Благоустрій міста 4510,9 4039,4 89,5 
Всього 4528,9 4057,4 89,6 

Культура 

Вmcоиавии видаткової частини бюджету міста по установах культури за 9 
місяців 2009 року характеризуєrьСJl наступними даними: 

Загальний фонд тис. грн. 

1іКФК Затверджено з Касові % 
урахуваннвм внесених видатки виконання 

змін на 9 місяців 2009 

- року 

.... 110103 Заходи по мистецтву 75,4 75,4 100,0 

.. JI0201 Бібліотеки 393,6 313,5 79,6 
JI0202 Музеї та виставки 135,3 112,7 83,3 
~110204 Палаци і будинки КУЛЬтУРи 702,3 592,5 84,4 

110205 Школи естетичного виховання 2555,4 2064,2 80,8 
foo-.. дітей 
t-!!OS02 IUентРалізована буХгалтерія 136,8 115,4 84,4 
~ Всього 399~,9 3273,7 81,7 

По галузі <<Культура та мистецтво» в місті діє сім закладів uкуm:тури~ дитяча 
~ИЧИа школа, дитяча школа ~cт~цтв, кр~єзнав~ музеи, МI~Ь~ клуб, 
Міський культурний центр, міська бlбmотека, МІська бlбmотека Д1IJI Д1теи. 



-
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В звітноМУ періоді в двох школах працювали такі ЮІаси: фортепіано, народні 
iJJC'lPумеити, струнно-~мичковий, гітара, баян-акордеон, бандура, духові 
iJJC'lPумеити, хореографІЧНИЙ. 

В закладах культури створені необхідні умови по відродженню і розвитку 
всіх жанрів самодіяльної художньої творчості. Впродовж звітного періоду 
працювали такі колективи: зразковий театр-студія «Едельвейс», фОЛЬЮІорний 
ансамбль «Доля», колектив сучасного танцю, студія бального танцю, 
хореографіЧНИЙ колектив «Черевички» та колектив народного танцю 
(сБарвіиою), ансамбль сучасного танцю «Альтаір», хореографічний колектив 
«Веселики», сучасний оркестр, ансамбль домристів <<Акорд», хор молодших 
КJlaciв, літературне об'єднання «Криниця». 

Засоби масової інформації 
на протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

суму 680,0 тис.грн. 3а рахунок цих кошrів виконувались заходи програми 
діяльності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення та програми діяльності, фінансової підтримки та інформув8.ННJI 
громадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядування через 
Комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія "Наше місто"». 

Фізична культура і спорт 

на протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

суму 2 260,9 тис.грн. За рахунок кошriв по даному розділу yrpимувалися дві 
дюсщ централізована бухгалтерія, спорткомплекс "Світлотехніка" , 
плавальний басейн ''Купава'' , проводились спортивні заходи. Викон8.ННJI 
видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту 
хараперизується такими даними: 

N! Затверджено з Касові % 
КФК ypaxyвaнНJIМ внесених видатки виконанНJI 

змін на 9 міСJlців 2009 

- року 

130102 ПроведенНJI навчально- 202,0 168,3 83,3 
і-- Ітренувальних зборів і змагань 
130107 VтриманНJI та навчально- 1449,8 1312,0 90,S 

1ренувальна робота ДИТJIчо-

І"'--- юнацьких спортивних шкіл 
130110 Фінансова підтримка спортивних 764,1 668,7 87,S 
І"'--- СПоруд 

~з IUентоалізована бухгалтерїJI 118,0 111,9 94,8 

'-- Всього 2533,9 2260,9 89.2 



Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, 
телекомунікації та інформатика 

На протязі звітного періоду по цьому розділу пройшли видатки на загальну 
суму 790,3 ТИС.грн. За рахунок цих коштів надавались компенсаційні виплати на 
пiJIЬговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремим 
категоріям громадин, виконувались заходи програми по відшкодуванню втрат за 

безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населеНЮІ 
м.Бровари пасажирським автомобільним транспортом загального користува.нвя 
иа2009 рік. 

Інші видатки 

По КФК 250404 «Imпі видатки» впродовж І півріччи 2009 року пройшли 
видатки по загальному фонду на загальну суму 265,7 тис. грн., в тому числі : 

-

КФК 

150101 -
І--

---

по програмі відзначення державних та професійних свят, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари 
- 22,8 тис.грн.; 
оплата послуг агентству креДИТНИЙ рейтинг, пов 'язана з порядком 

нада.нвя кредитного рейтингу - 9,7 тис.грн.; 
оплата послуг по висвітленню діяльності депyrатського корпусу 
та виконавчого комітету Броварської міської ради - 27,0 тис.грн.; 
сплата членських внесків Асоціації міст Украіни - 4,0 тис.грн.; 
підтримка Броварської міськрайонної організації Товариства 
Червоного Хреста України в сумі - 34,4 тис.грн.; 
підтримка Броварського міського товариства інвалідів з 
уражеВЮІМ опорно-рухового апарату <<lIрагвеННJI» - 29,8 ТИС.грн.; 
на виконання заходів по програмі «Обдарованість» на 2005-2012 
рр. - 138,0 тис.грн. 

Бюд31СеnJ p03BиnaКJ1 міста 
(спеціальний фонд) 

Затверджено з 

урахуванням 

Назва головного внес:ених змін 

розпорядника коштів, об'єкт на2009р. 

Віддin капітального будіВНlщтва 
Броварськоі міс:ькоі радll 

Всього, В т.Ч. по об'єктах: 12684,0 
ПроеІауВанВJI та будівництво 
багатоквартирного житлового 40,0 
будинку по вул.ЧеРНJIXівського в 
районі розміщення будинІСУ_ N!! 19 

ТИС:.грн • 

кас:ові % 
Вllдатки на викона 

01.10.2009 ння 

2248,9 17,7 

8,1 20,3 
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Проектування, коригування 

робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з 
благоустроєм прилеглої території 1066,6 644,4 60,4 
та культурно-виставковою залою 

на 448 місць по вул. Гагарін&, 18 в 
м. Бровари 

'""" Проектування, коригування 

робочого проекту та будівництво 
494,6 182,5 36,9 кладовища по вул. Кутузова в м. 

Бровари 

Проектування та будівництво 
rpомадського туалету в парку 6,5 6,5 100 
"Приозерний" 

Проектування та будівництво 
raзопроведення церкви парафії св. 

Апостола і євангеліста Іоанна 64,643 64,643 100 
Богослова по вул. ЧеРНJIXівського 
вм.Бровари 

Ос?ушення територій та 
водовідведення дощових та талих 

вод з території підтоплених 
житлових районів та земель С/Г 
призначення З8Х.та півд-зах. 10,0 1,7 17,0 
Частин м. Бровари (І-й етап: 
''Проектування та будівництво 
водо-відводу дощ.та талих вод по 

масиву "Оболонь" в м.Бровари 

Проектування, коригування 
робочого проекту та реконструкція 104,5 104,5 100,0 
шатрового даху НВЦТМ в м. 

і-- Бровари 

Проектування та реконструкція 
579,7 30 5,2 плавальноro басейну "Купава" по 

І--. 
вул. Шевченк&, 1 О в М. Бровари 
Проектування та реконструкція 

116,1 плавального басейну "Лідер" в м. 31,6 27,2 
І--. Бровари 

Проектування та реконструкція 
Магістральноївулицірaitонного 1027,7 О О 
значення в М. Бровари (вул. 

~ Возз'єднання) 
Проектування та реконструкція 
магістральної вулиці районного 321,603 28,7 8,9 
значення (вул. Олімпійська) в М. 

'---- Бровари Київської області 



-

-

ПроектуввнНJI та реконструкція 

внутрішньоквартального проїзду 
(вул. Малокиївська) в м. Бровари 
Київської обл. 

ПроектуввнНJI та реконструкція 

магістральної вулиці 
загальноміського значення (вул. 
Київська) в м. Бровари (І етап: від 
об'їздної дороги до району 

Розвилка) 

ПроектуванНJI та реконструкція 

дитячої школи мистецтв по вул. 

Незалежності, 12-б з благоустроєм 
прилеглої території та шатровим 
дахом в м. Бровари 

Проектування та реконструкція 

господарчо-питного водопроводу 

по вул. Київська в м. Бровари 

Проектування та реконструкція 

прИміщень військомату під офісні 
приміщенНJI по вул. Грушевського 
вм.Бровари 

Проепув8ННЯ та реконструкція 
басейну "Волна" в м.Бровари з 
облcu.LlJ..У DaнНJIМ огорожі. 
Проепування та будівництво 
зовнішніх мереж 10 кв для 
електропостачання lV-гo жилового 

району в м. Бровари Київської 
обл.(від ПС "Алюмінієва", 
"Мет~гjйна" до РП (ТIl)-5) 

'УправлінНJJ ЖІІТJJОВО-
- Ко~ального господарства 

-.!!0101 Всього, в Т.Ч. по об'єктах: 
Програмаперспективного 
розвитку теплопостачання міста та 
впровадження енергозберігаючих 
технологій по кп 
"Бр'оваритеnлоенергомережа" на 

r-- 20090ік 
Будівництво магістрального 
водопроводу по вул. 

І"---- ~OТPOЇЦЬKa 

180409 Всього, в Т.Ч. по об'єктах: 

10 

83,1 

5503,3 

70,4 

113,7 

400,0 

20,0 

2661,554 

3828,0 

828,0 

200,0 

628,0 

3000,0 

О 

960,1 

14,8 

0,0 

160,3 

0,0 

11,1 

3717 

828,0 

200 

628,0 

2889 

О 

17,4 

21,0 

0,0 

40,0 

0,0 

0,4 

97,1 
100 

100 

100,0 

96,3 



поповнення cтaтyrHoгo фонду 
"спужба замовника" 1500,0 1500,0 

~ ПоповненНJI cтaтyrHoгo фонду кп 

"БDоваDитеnлоенергомережа" 1500,0 1389,0 
~ УпраВJJіннв праці та праці та 

соціального заХІІСТУ населення 142,8 142,8 - кп «Аптека матері і дитини» 47,6 47,6 
"""' кп <<Аптека 230» 47,6 47,6 

кп <<Аптека 249» 47,6 47,6 
РАЗОМ 16654,8 6108,7 

Цільові фонди, утворені MicцeBuми радами 
(Сllецlальний фонд) 

BUBa головного розпорвдника 

•• _ОО 

впКоиk~м'БDоварськоі міськоі ради 

З-tiна та peKOHCТPYKЦЇJI ліфтів 
УпраВJJіини освіти ,Броварськоі міськоі 
lїlвдll ' . ':,: ,'. " : " . І 

Црограма обдарованість(підвіз учнів) 
Програма заraльна cepeДНJI освіта 2008-2010 
Н,Т,Ч: 

PeKOH"IIlYI\ЦЇJI фасадУ 30Ш N!! 9 

~ЦpOl'DaMa "Дошкільна освіта" 
УпріВJIіИН~іпраці та сЬціaJJьного'ЗaDIету" 

І ~~~e~~H Бр~в~р~~ко~ ~icь~oi радll .;, 
~Оплата до nellCU) ., , , . .. . - .. . 
у' ' .. : '. . .'.·оО·оО, ';' 

,п~а~іїlJUi' ~frJlово:.коМyitaJJЬНОГО 
.!ОспоДIDства Бро~арськоі міськоі ~aДII 
~КОН\;LIІУщіи житлового фондУ 

~тa.n"ний оемонт житлового фонДУ 
~имаННR об'єктів благоустрою 
УrpиманНR об'єnів благоустрою зеленого 
~ПодаDCТва 

~аціи робіт по безпеці дорожнього 

Затверджено з 

урпуванивм 

внесених змін 

на2009р. 

, 386,4 

386,4 

946,5 

80,5 

565,0 

107,2 

301 
: •• ~ :ОО • 

13059,5 

~ . ' 

'. 10145,0 
657,9 

969,2 

5195,0 

1187,7 

752,6 

" , 

ТИС.гРн. 

касові 
видаТКl1 на 

01.10.2009 

• -, ' 

30,0 

30,0 
. 
561,9 

39,0 

371,9 

25,0 

151,0 . , . 
,:. 

199,9' 

3940,3 
164,2 

122,1 

2264,3 

834,4 

364,1 

100,0 

92,6 

100 

100 

100 

100 

36,7 

% 
викона 

нив 

-. 

-. 

7,8 ' 

7,8 

59,4 

48,4 

65,8 

23,3 

50,2 

" 

'1.5' ' 

:. 38,8 ' 
25,0 

12,6 

43,6 

70,3 

48,4 
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р 10НТ дорожнього ПОХРИТfя вулиць 1202,6 139,6 
C~ • , 

180 51,6 ];io)'aq,iA (сПОДВІР JI» •. 

• іЛ lca~i~ыlo~oo будівництва 2243,0 29,0 
БР~В!Р~КО~ ~liCЬKoi ради. 

проектування та реконструкція приміщень 
віНсЬКОМату під офісні приміщення по вул. 
грушевського в м.Бровари 

323,0 20,0 

. -
ПроеlC1')'Вання та капремонт маГlстралЬН01 

В)'n.заг.міськ.значеННSI(вул.КиіВСЬка) в 1920,0 9,0 
.. .Бровари(вїд вул.8-го березня до 
. yn.rarapїHItl 

РАЗОМ 26780--,-4 4761,1 

ПОJlснювальна записка до річного звіту 

про бюджетну заборгованість по 

м. Бровари станом на 01.10.2009р 

... 
ЗАГАЛЬнии ФОНД 

11,6 
28,7 

1,3 

6,2 

0,5 

17,8 

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.09 р склала 136050,06 грн. 
аеаме: 

REIm 1111 (заробітна мата) по КФК 130000 - 672,00 грн. нараховані в 
вересні та HeBiдmкOДOBaнi фондом соціального страхування лікарні. 

ICEIm 1120 (нарахування на заробітну плату) по КФК 010116,070000, 090000, 
130000 заборгованість - 135254,09 грн., збільшення порівняно з початком року 
ка 131337,47 грн. нараховані в вересні та невідІ:пкодовані фондом соціального 
С1'раХуваиия лікарні. 

ICEIСВ 1135 (оплата транспортних ПОСЛУГ) по КФК 010116 має місце 
заборгованість 31,93 грн., передоплата за транспортні послуги. 
IEIСВ 1138 (послуги зв'язку) по КФК 010116 має місце заборгованість - 92,04 

rpB. переДОІШата за послуги зв 'язку. 
Кредиторська заборгованість 

Сума кредиторської заборгованості на звітну дату СlCJlала 5387532,90 грИ., 
втому числі термін ОШІати пої не настав 4699875,51 грн. Порівв.ино з даними 
Ва 01.01.09 р має місце зменшення на 2695098,26 грн. Заборгованість ВИНИЮІа 
через відСутність коштів в місцевому бюджеті, а саме: 
RERВ 1110 (заробітна плата) по КФК 010116, 070000, 90000, 110000, 130000 
~a 1691415,85 грн. - збільшення порівWIНО з початком року на 581591,09 
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J(EКВ 1120 (нарахування на з/пл.) по КФК 010116, 070000, 90000, 
110000,130000 склала 1006220,74 грн. - збільшення на 235412,98 грн. 
ІСЕКВ 1131 - 31690,92 грн. по КФК 070000, 090000 - зменшення порівнино з 
початкОМ року. 
ВКВ 1133 - 449202,32 грн. по КФК 070000,090000 - зменшення порівнино з 
початкоМ року на 661222,77. 
КЕКВ 1135 - 709 грн. по КФК 070000 - зменшення 
ВКВ 1137 - 225958,11 грн. по КФК 010116,070000,090000,100000-
збinьmеИШІ порівнино з початком року на 2997,08 ГРН. 
акв 1139 - 211759,53 грн. по КФК 010116,070000,090000,100000 -
змеиmеИIDI порівнmо з початком року. 

ВКВ 1160 - 11806,17 грн. по КФК 070000,,100000, в тому числі: 1165 -
10990,13 грн. по КФК 100000 - зменшення порівнино з початком року. 
ХЕКИ 1170-219632,47 грн. по КФК 130000, 170102, 250404-зменшення. 
ХЕКИ 1300 - існує заборгованість в сумі 539137,79 гри., зменшення 
порівняно з початком року, але має місце заборгованість по КФК 090000,170000 
в тому числі за рахУНОК субвенцій з Держбюджету. 

Має місце прострочена кредиторська заборгованість в сумі 687657,39 
гри. через Biдcyrнicть коштів в місцевому бюджеті, в тому числі заборгованість 
за рахунок субвенцій з Держбюджету склала - 423085,23 гри. 
а саме: 

ПО I(EКВ 1130 - 77363,69 грн. КФК 070000,090000. 
в тому числі: 

КЕКВ 1131 - 20000 грн. по КФК 070000 за використання води « Живой 
Источник; 

Вкв 1137 - 42737,07 грн. по КФК 070000 - 8220,67 грн. за поточний ремонт 
садоЧIdв; 

по КФК 091204 - 34516,40 грн. за поточний ремонт згідно договору Н!! 25 від 
10.09.08р; 
КЕn 1139 - 14626,62 грн. по КФК 07000 за виготовлеНWI земельних актів; 
КЕn 1170 - 187208,47 ГрН. по КФК 170102 - 140379,75 грн. за пільговий 
проїзд автотранспортом, по КФК 250404 - 46828,72 ГрН. за оформлении прав 
ВЛасності на нерухоме майво територіальної громади м. Бровари. 
По КЕКВ 1300 - 423085,23 грн. по КФК 090000, 170102 за рахунОК субвенцій 
ДерЖбюджету. 

На1fanьвих 
Фіаансового управління 

І<оврига с.п. 
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