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м. Бровари за 2009 рік. 
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Кер'vrnчись п.23 СТ.26 Закону Укра'l'ни І П . 
оо ~.- ,( ро МІсцеве самоврядування в 

УкрВ1Вl?) та враховуючи висновки постійної комісії з питань соцівnьио-
екоНОМІЧНОГО та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська 
)ІЇська рада 

виріШllла: 

Затвердити звіт про виконання бюджету ~iCTa за 2009 рік: 

l.по доходах у загальній сумі 225 366,5 тис. грн., у тому числі: 
1.1.по загальному фонду 157363,5 тис. грн., з них: 
- субвенціі, отримані з державного та районного бюджетів- 40 928,7 тис. грн.; 
- дотація з державного бюджету - 6 245,8 тис.грн. 

1.2.по спеціальному фОНДУ 68 003,0 тис. грн., з них: 
власні надходження бюджетних установ - 8 ~25,6 тис. грн.; 

_ надходження в цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядуваиня - 6 961,5 тис.грн.; 
_ субвенціі, отримані з державного бюджету - 36 259,9 тис. грн 

2.по видатках у загальній сумі 230 242,3 тис.грн., у тому числі: 
2.1.по загальному фонду 170 760,4 тис. грн.; 
2.2.по спеціальному фОНДУ 59 481,9 тис. грн. 

Вихоиуючий обов'язки 
І.В.Сапожко 

міСЬКОГО голови - секретар ради 

м,Бровари 
Вщ" 2010 р. 
N! -
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ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу _----~....c.::--- І.Г.Лавер 

- виконуюча обов' ЯЗКИ 
наЧaJIЬвика загального відділу - h L ~ 
головний спеціаліст загального відділу -~U~~'-F--7'------- Н.Я.Хижн 

- заступник голови комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, у 
бюджету,фіиаисів та цін Є МЗ 
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ООRСІІЮЮ.,Q :JQIIIICI(a IІро хід lІи 
Вровар" за 2~~;~~': 610д~lceтJl ""ста 

Доходи місцевих БЮджетів ДсОХОДll 
., кпадаюТЬСJl з • 

доходІВ спеЦІального фОНДУ та оф' . ~ ДОХОДІВ загanЬНОГО фонду 
• І 1ЦII'ІНИХ тр Ф • , 

БJОДЖету МІста Бровари HaдiAIWJO 11 О 189 внс еРТI8. До з~raпьноro фОНДУ 
податкових ваходжевь - 106784 5 ТИс ,О ТИС. грн. ДОХОДІВ, В тому числі 
по вадходженВJJX до загanьног~ Фо~:~~ неподатк~вих - 3404,5 тис. грн. IJпaн 
89,9 %. Невиконання планових .цжету МІста 2009 рік ВИlCОНаниіі на 

показників об 
3MeнmCНВJ[M надходжень ПО податку з о . ф' YМOВJJeHe в основному 
торroвий патент. Д ХОДІВ ІЗИЧНИХ осіб та по маті за 

В порівНJIНні з відповідним пеРl'одом М 
ИНУЛОГО року п . . . 

вадходжеВЮІ в цілому зменшилися на 9807 2 одаТКОВI І неподаТКОВІ 
Найб' , тис. грн., або на 8 2% 

шьш вагомими податками в доходах загального фо '.' 
Податок з доходів фізичних осіб _ 65,4 % нду є. 
Плата за землю - 19,5 % 
ЄДИНИЙ податок - 6 3 см 
Місцеві податки і збори - 2:2 ~ 
Плата за торговий патент - 2,1 %. 

За поточний рік по закріплених доходах надійпшо 83883 2 
8 

І тис. грн., що 
становить 0,2% до плану. 

По копппсу власних доходів надійшло 26305,8 тис. грн., що скпадає 146,6% 
ДОПnВRy. 

J!.O спеціального фОНДУ зараховано 31743,1 тис. грн. доходів, в тому числі 
впасИІ надходжеВИJI бюджетних уставов - 8325,6 тис. грН. Разом вадійmnо до 
загального і спеціального фонду ( без BPaxyвaвнJI трансфертів) - 141932,1 тис. 
rpв., що ва 40807,1 тис. грн. менше ніж за минулий рік. 

Крім того до бюджету міста Бровари надійшли офіційні трансфеprи в сумі 
83334,4 тис .ІрИ. та субвевція з районного бюджету - 100,Отис. Ірн. 

нажаль необхідно відмітити, що не зважаючи на вжиті заходи по мобілізації 
дій ва краще наповнеИНJJ бюджету, спостерігаєrьСJI ріст заборгованості по 
окремих податках, зборах та іиших обов 'язхових платежах до загanьного фонду 
бюджету м. Бровари. Так, якщо за І квартал 2009 року сума заборговано~ ~o 
загальвоro фонду міста (у Biдpax.yвaнwJX) CКJIвna 2088,9 тис. грн., за 6 М1CJЩШ 
2009 року _ 2480,6 тис. гри., за 9 міCJЩЇВ 2009року - 2584,2 тис. гp~., то. за 
ПОТОЧНИй рік ЦJI сума CКJI8Д8Є 2697,2тис.грв., тобто зросла в ПОРШWПШ1 з 
початком року на 850,7 тис. грИ. 

Через напружену ситуацію бюджетні І(ОШ~~ ВИlCОРИСТОВУЮТЬСЯ В основному 

аа фіваисувавия заробітної плати та eHeproBOCIIВ. 
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Податок з до • . 
З початку року надійшло пода ХОДІВ Ф13IIЧIIIIХ осіб. 

прll плані 88921,3 тис. грн. Вик=:н~О=В фізичних осіб 72057,5 тис. !'рН. 
)І1SІ!УЛИМ роком надходження по податку з о OB~ ~1,0 %. В порівнянні з 
ва 18604,9 тис. грн., або на 20 5 DJ' Д ХОДІВ фІЗИЧНИХ осіб зменшилися 

, 70. 

За рахунок цього податку бlОДЖет . 
за рахунок податку З доходів найман~~ нед~им.ав 16863,8 тис. грн., В т.ч. 
ТJIС.фН., а саме - при плані 79441 3 т рацlВНИКІВ недоотримано 14533,3 
64908,0 тис. грн. ' ис. грн. Фактично надійшло до бюджety 

Заборгованість зі сплати податку з дохо·· . 
фондУ БІОДЖету м. Бровари збільшилась у по;IВ фJЗ~ЧНИХ ОСІб до зaranьноro 
тис. rpH. ВИЯННІ З початком року на 149,1 

Причини зменшення надходжень по податку З доходів фізичних осіб. 
- впровадження скороченого 2-3-4 денного робоч~ro 

тижня; 

зменшення або Biдcyrнicть обсягів робіт 
підприємств міста; ряду 
зменшення середньої заробітної плати по місту. 

Плата за зеМJJЮ. 
Плата за земmo є другою за величиною СICJIадовою частиною доходів 

бюджету міста. При плані 15859,2 тис. грн., фактично одержано 21497,6 тис. 
грВ., або 135,6 % від ЗашІанованоі суми. ПеревиконaннJI склало 5638,4 тис. !'рН. 

Недоїмка по !Шаті за земmo до бюджету міста станом на 01.01.2010 року 
становить 1946,8 тис. грн., що на 617,0 тис. грн. більше в порівнявві з початком 
року. 

Місцеві подаТКlI і зБОРII. 
плав надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 145,9 %. При 

мані надходжень 1680,0 ТНС. грн. одержано - 2451,1 тис. грн. В порїВНJIНИі з 
відповідним періодом минулого року надходженвя по місцевих податках і 
зборах збїльІПИ1ІИСЯ ва 771,1 тис. грн. Збільшення надходжень по місцевих 
податках і зборах відбулося в основному за paxyвo~ збіль~ения надходжень по 
Ринковому збору, які зросли на 932,8 тис. грн. у поршНЯИН1 з минулим роком. 

Плата за ТОРГОВІІіі патент. 

Надходження плати за ТОРГОВИЙ патент СJ(JJвдає 2294,4 тис; грн. ПР~ ІШ~ 
5100,0 тис.грн., виконавня прогнозних надходжень СJ(JJ8ЛО 45,0 ИJ. В ПОРШНJIВВI 
З 2008 цьому податtnI зменШИЛИСЯ на 2805,6 ТИС. грн., 

роком надходження по .".1 
або и 55 ODL· eНВJI надходжень по даному податку вJПClIИКIIIе 

а , 70. РІЗке зменш.. . 5052009 Н!! 1334-Vl <<Про заборону 
ВleДеИWIМ в дію Закову УКРаіНИ ВІД 1. . 
1'р8JIЬиоro бізнесу в Украіні». 
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~Дllllllіі податок 3 суб'єктів підПРllЄl\lllllцькоі діпnы�ості •• 
При ІШанІ надходжень ЄДиного податку 8500,0 тис. грн., фактично одержано 

6977,4 тис. гри. ВиконанlUl скпanо 82,1 %. В порівнянні з минулим роком 
1IDдX0джеНИJl. по ~HOМY податку зменUJИJlИСЯ на 797,5 тис. грн. З8 рахунок 
ЗfdеишеНВJI КШЬКОСТІ зареєстрованих по Броварській ОДІП платників єдиного 
податку. 

ДержаВllе АІІІТО. 
ДО бюджету міста з початку року зараховано надходжень по державному 

МWrY в сумі 763,7 тис. грн. при плані надходжень 510,0 ТИС. грн. ВиконанИJt 
становить 149,7 %. В порівнянні 3 2008 роком надходження по державному миту 
зроCJIИ ва 256,0 тис. ГРН., або на 50,4%. 

СпеціаnЬНllЙ фонд. 

До спеціального фОНДУ міста з початку року надїЙПIJlо 31743,1 тис. грн.(в 
ВJl8cBi надходження бюджетних установ - 8325,6 тис. ГРН.), щО на 30999,9 

:. грн. меиmе ніж за минулий рік (в т.ч. за рахунок зменшення власних 
1llAX0джевь бюджетних установ на 7102,9 тис. грн. ) . 

. IJлан факт % В1ДXИJJення 

2009року викон. до мни.роху 

. 
Податок з влаСНИКІВ 

транспортних засоб. 2400,0 2294,7 95,6 (-39,0) 

Збір за забруднення 
В8ВкоJ1ИШН. природного 100,0 115.2 115,2 (+56,1) 

середовища 

Надходження коштів від 
відппсодуваиия втрат 

сільсько- та лісогоспо- 405.8 62,1 15,3 (-131,3) 

дарськоro виробництва 48 О 102,1 (+1,5) 
Плата за торговий патент 46.0. . . 

84 4 си (при маш на рш 9 . виконано на , D 
Бюджет розвитку за 200 рІК Н ) В тому числі: 

16512,Отис. гри. отримано - 13935,9 ТИС'фГР~ % виконання 
ІІлаи 

3050,0 116,1 3,8 
- від продажу майва 13819,8 102,7 
.. від продажу землі 13462,0 

26780,4 6961,5 26,0 
Цільові фонди: 
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ВИДАТКИ 
Видаткова частина бюджету по загально . 

ВllІСонана на 99,0 %. му фонду МІста за 2009 рік 
виконaJIНJI видаткової частини бю 

звіТНИЙ період характеРИЗУЄГЬСJl 'ІЧІ_.Ми джету по заranьному фОНДУ міста за 
&OUVJ даними: 

araJlIaHllii фО11Д 
ТИС. грн. КФК Затверджено з урахУВВНІ.JlМ Касові % 

внесеflИХ зміJ' ВIІДІ1таоl 8I1КОI.ВННН 
Н82009 рік 

3 

.010116 Органи місцевого 9625,9 9523,9 9В,9 
самоврядування 

70000 Освіта 71 499,1 70911,2 99,2 
.овоооо Охорона здоров'я 30,0 30,0 100,0 
.090000 Соці8JIЬНИЯ захист та 45141,7 44 699,В 99,0 

соцзабезпечення 

100000 ]Юитлово-комунальне 4960,В 4912,1 99,0 
господарство 

110000 Культура 5027,1 49S6,6 9В,6 

120000 Засоби масової 932,4 929,7 99,7 
інформації 

130000 Фізкультура і спорт З 078,2 3074,6 99,9 
170000 Транспорт, дорожнє І З6З,З 1302,4 9S,S 

господарство, зв'язок, 

телекомунікації та 
інформатика 

250301 Кошти, що 30209,4 • 
29946,5 99,1 

передаються до 

Державного бюджету 

250000 Видатки, не віднесені 585,8 47З,6 80,В 

до основних груп 
99,0 

Всього 172453,7 170760,4 

ОргаНІ! місцевого самоврJJДyваНIUI • 
ТІ'_ • 'тний пе іод по розділу «Органи МІсцевого 
waCOBl видатки за ЗВl р В авня видаткової ча(ttJШИ по 

самоврядуВaвиJI) СЮІaJIИ 9 523,9 тис.грн. икон 
цьому розділу СЮІaJIО 98,9 %. 



s 

• • Освіта 
КаСОВІ витрати за ЗВІТНИй період по роздіnv О . 

ок цих KomтiB -.J « СВІТІ) скnanи 70 911,2 тис.грн. 
За РІІХУІ! УТРИМУВались 8 загат.ноосвітніх шкіл гімнвзіJt 
Ї)f.С.І.ОЛlЙИИКа, навчально-виховний КОМплекс 16 дитJIЧИX . ' . 

методичний кабінет ЦБ , садКІВ, веЧIРНJt ШКОЛ&, , , господарська група, 4 позашкільні заклади. 
ОХОРОllа ЗДОРОВ'Я 

Відповідно до Програми соціального захисту пенсіонерів інвanідів та 
COцi8JIЬHO ~езахищених Bepc~ населеННJt в бюджеті міста Брова~и на 2009 рік 
передбачеНІ в~датки в СУМІ 30,0 тис.грн. на безкоштовне та пільгове 
забезпечеНИJI ЛІКарськими засобами за рецептами лікарів. Касове виконlВНJt 
становить 30,0 тис.грн. (100,О %). 

СоціаЛЬНІ'" заХIІСТ та соціальне забезпечеНllR 
Викон8НВJI видаткової частини бюджету міста по видатках на соціanьний 

захист та соціальне забезпечеННJt за звітний період cкnano 44 699,8 ТИС.ГРН., або 
99,0 %. 3а рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, допомоги сім'им з 
дітьми, утримувались установи: відділу у справах сім'ї та молоді, служби у 
справах дітей, територіальний центр по обслуговуванНIО пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадан, надавались пільги надані міською радою. 

Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадин має 3 відділеННJt: соціальної допомоги на дому, 
грошової та натуральної адресної допомоги, соціanьно-побyrової реабілітації 
деШlОГО перебуванВJt. 

По КФК 090412 «Інші видатки на соціалЬНllії 38Х11СТ насenеllllП» були 

здійснені видатки на суму 449,7 тис.грн., з них: 
- на похованНJl непрацюючих ГPOM8ДJtН - 29,1 тис.грн.; 
- надаввя громадинам міста матеріальної допомоги - 14~,8 ТИС.ГРН.;. • 

ва здійсиеВШІ виплат компенсації фізичним особам, JtК1 надають СОЦІальНІ 

послуги - 61,9 тис.грн.; . 
забезпечевня безкоштовними обідами малозабезпечених ГPOM8ДJIН МІста -

125,3 тис.грн.; навчальних закладів із 
- надаввя матеріальної допомоги студентам B~ • _ 40 4 

... • ... позбавлених батькшськоro Пlкпув8ННJt J 
"Шепа ДlтеИ-СИРIТ та Дlтеи, 

тис.гри.; скникам загальноосвітніх закладів 
- Виплата матеріальної допомож:и :ипу бавлених батьківськоro піклувaвDJt 

міста із числа дітей-сиріт та ДІтеn поз 

до 18 років - 21,4 тис.гри.; га ·ТJIМ-сиротам, які навчаютьсJt у 
одноразова матері8JJЬиа допомо ДІ 

•• ах міста - 22 8 тис.rpн. . . 
загальНООСВІТНІХ заклад , ищих навчальних з8ЮІад1В МІста -
Виплата стипендій кращим студентам в 
2,0 ТИС.грН. 
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lа рахунок KO~B П~ КФК 0911 оо "Молодіжні програми" yrpимувалось 7 
пiдnіТКОВИХ ~бlВ за МІсцем проживання, центр соціальних cnyжб Д7IJI сім'ї, 
дітей та МОЛОДІ. прово~лись заходи. 

з.а ~OK .KODlТ1B по КФК ~91209 "Фінансова підтримка громадських 
орraи13ВЦIЙ видшено кошти на ПІДТРИМку Ради ветеранів ВВВ в сумі 30,0 
тис.rpи. . 

За рахунок КОШТІВ по КФК 091214 "Інші установи та з8КJIВДИ" проводились 
ВІlДаТКИ на yrpИМ8НМ Центру соціальної та медихо-педагогічноі реабілітації 
дітей-інвалідів та Центру опіки дитини у сумі 627,6 тис.грн. 

жIIтлово-комуllалы�еe господарство 
Касові видатки по цьому розділу СICJIВnИ 4912,1 тис.грн., видатки були 

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

N! Затверджено з Касові % 
КФК урахуваННJlМ внесених ВИДВТКІІ виконаННІ 

змін на 2009 рік 
100103 ДотаціJl житлово-комунальному 18,0 18,0 100,0 

господарству 

100203 Благоустрій міста 4942.7 4894.1 99.0 
Веьоro 4960,7 49U,l 99,0 

Культура 

ВИІСованвя видаткової частини бюджету міста по установах КУЛЬ1УРИ за 2009 
ріІс характеризуєгься наступними ~аними: 

ЗагаЛЬНІІІІ фонд тис. гРи. 

N!КФК Затверджено з Касові % 

... 

урахуваиНlМ внес.ених видатки BHKoHaнНl 

змін на 2009 РІК 
75,4 5',8 130,4 110103 ЗахОДИ по мистецтв~ 

507,6 503,8 99,3 
110201 Бібліотеки 

165,8 164,1 99,0 
110202 Музеі та виставКИ 

910,5 908,2 99,8 
110204 Палаци і будинки КУЛЬтУРИ 

3144,4 3138,0 99,8 
110205 Шкоnи естетичноГО виховаННІ 

дітей 
168,4 16',1 99,2 

110502 IUeнтовnізоаана б~теріJl 
5027.1 4956,6 9',-6 

Веього 

в місті діє сім закладів культури: ДИТЯ а 
б, ПО гапузі «Культура та мистеЦТВО)) краєзнавчий музей, мi~ь~ кпу 

~ичва школІ, дитяча ПJI(~а '::=~ міська бібліотека для Дlтеи. 
l.UсьІаІЙ культурний центр, МІська 
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В звітному періоді в двох шкопах ПРIЦІОВ8JIИ. . . • 
. стр~евти CTPYHBO-СМИчковин.. Т8ІСі kJJаси. фортеПІано, наРОДНІ ІІІ ~... , 1'1, Гlтара, бaJlН-акоnд б . 
іІІструмевти, хореографічний. r еон, андура, ДУХОВІ 

В ~8ДВX ~тyp~ СТВОрені кеобхідні уМови ПО вїДроджeКJUO і )ІІІЗІІИТКУ 
всіх жанРІВ С~ОДUlJJЬНОl ХУДОЖНьої ТВОрчості. ВПродовж звітного періоду 
рацІОвали Т8К1 колективи: зразКовий т . .. 

n eaTP-СТУДІЯ «Едельвеис» фопькnорний ансамбль «ДОМ», Колектив сучасного Т8НЦIО r.тv. б' 
Ф. .. , -."ДІЯ anьного Т8НЦJO, хореогра lЧИИИ колектив «Черевички» та kO'"e-.... 

. б ~& А&ПD народного TaнЦto 
сфарв1НОІО>, висам л~ сучасного танцю «Альтаір», хореографічний колектив 
ссВесenики», сучаснии оркестр, ансамбль домристів «Акорд» хор молод111ИХ 
Кn8cїв, літературне об'єднання «Криниця». ' 

Засобll масовоі інформації 
Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшnи видатки на загальну 

суму 929,7 тис.грн. За рахунок цих коштів виконувались заходи програми 
ДЇJШЬності та фінансової підтримки Броварської редакції міськрвйонного 
рвдіомовлеННJI та програми діяльності, фінансової підтримки та інформуванкя 
rpoмадськості щодо діяльності органів місцевого самоврядуванНJI через 
Комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія "Наше місто"». 

Фізична культура і спорт 
На прот.взі звітного періоду по цьому роздinу пройшли видатки на заraJlЬНУ 

суму 3 074,6 тис.грн. За рахунок коштів по даному роздїny утримувanися дві 
ДІОСЩ центрanізована бухгалтерія, спорткомпnекс "Світлотехніха", 
ПJIВВВЛЬНИЙ басейн "Куп ав а" , проводились спортивні заходи. Виконанкя 
видаткової частини бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту 
хаРВIrl'еРИЗУЄТЬСJl такими даними: 

N! Затверджено 3 Касові % 
!КФК ypaxyвaHHJlM внесених видатки виконвнНJI 

змін на 2009 рік 
130102 ПроведеННJI навчanьно- 191,0 191,0 100,0 

lлJеиувальних збооів і змагань 
130107 УтриманНJI та навчально- 1796,7 1794,2 99,9 

!тРенувальна робота ДИТJlЧ?-
ЮНацьких спортивних ШКІЛ 

945,6 945,6 100,0 130110 Фінансова підтримка спортивних 
споруд 

144,9 143,8 99,2 ~0113 IЦентРanізована б~J!іJl 
3018.2 3014.6 99,9 ....... Всього 

о ожнє господарство, зв'язок, 
Транспорт,д Р _. фо маТIІІС8 

телекомунікаЦl1 та ІН. Р .. ynrnт видатки на зaranьву 
. му роздшУ проиu.иа.А •• Впродовж звітного пеРІОдУ по цьо . надавались компенсаційні ВИlШaТИ 

СУМУ 1 302,4 тис.грн. За рахунок цих копrnв 



8 

НІ пinьговий проїзд автомобш' ьь • ..ИМ та зап' КІтеroрІЯМ громадин. ВИКОНувались зах 1Зничним транспортом окремим 
безкоштовне перевезення без обм::е~:ро~ами по відшкодуванню втрат за 
)f.Бровар~ пасажирським автомобільним ПШЬгових категорій населення 
на 2009 рІК. транспортом зaraпьного користуванна 

І<ФК 2504 
Illші ВllдаТКl1 

ПО 04 «Інші видатки» в __ Ф продовж 2009 зaraJIЬному онду на загальну суму 303 7 року пройшли видатки по 
_ по програмі' ' тис. грн., в тому числі: 

ВІДзначення держав 
ювілейних дат, заохочення за за них та професійних свят. 
_ 33,0 тис.грн.; cлyrи перед громадою м.Бровари 

оплата послуг агентству к надання кредитного рейniнегуди~и: рейтин~, пов 'язана з порядком 
, тис.грн., 

оплата послуг по висвітленню дїJlnЬHOCТ1' депута 
та

' тського корпусу 

виконавчого KOMITP.ТV БроваРСЬКО"I' оо _6./ МІСЬКОІ ради - 27 О тис грн • 
c~aTa членських внесків Асоціаціі міст України - 4 О ' ..., nI Б ' тис.грн •• 
дтримка роварськоі міськрайонної організаціі То 

Ч~рвоноro Хреста Україии в сумі _ 40,0 тис.гри.; вариства 
ПІДТримка Броварського міського товариства інвалідів з 
уражеННJIМ опорно-рухового апарату «ПрагнеННJl) - 40,0 тис.грн.; 
на виконання заходів по програмі «Обдарованість» на 2005-2012 
рр. - 149,9 ТИС.грн. 

РезеРВНllЙ фонд 
В бюджеті міста Бровари на 2009 рік по КФК 250102 <<Резервний фонд) були 

передбачені видатки в сумі 50,0 ТИС.грн. 
РЇШеllВJlМ Броварської міської ради від 30.07.2009 N!!1l98-67-05 "Про 

виесеШIJI змів до рішеННJI Броварської міської ради від 13.01.2009 N!! 1003-53-05 
"Про бюджет міста на 2009 рік" та додатків 1,2,3,5,6", на виконaJIНJI рimеНИJI 
ВИІсопому Броварської міської ради від 28.05.2009 Х!! <сПро видшеНВJI коштів з 
резервного фонду» були виділені кошти в сумі 28,890 ТИС.грн. управлінню 
ЖИТлового-комунального господарства Броварської міської ради по КФК 100203 
<cБnaroустрій міста» (на оплату робіт по прибиранню та розчистці вулиць та 
прuбудивхових територій міста від повалених дep~B).. оо • 

Впродовж року відповідно до рішень БроваРСЬКОI МІсЬКОI ради ВІД 16.04.2009 N!! 
1099-61-05. від 19.11.2009 Х!! 1184-74-05, від 17.12.2009 Х!! 1~49-76-05 вносились 
зміни до рішеИНJI про БІОДЖет міста на 2009 рік, JIКИМИ РОЗМІР резервного фонду 
було збільшено на суму 305,292 тис.rpн. .. Крім того в результаті перерозподілу видаТКОВОІ чаСТИНИ бlОДЖету розмір , . . потреби а саме' 
резервного фондУ було зменшено та використано на ІНШІ , . 
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1) на суму 244,32 тис·шн., згідно РІ'ІПСІІНJI 'оо Б .... 

- ceCl1 роваРСІакоі МIСІаКОI ради вІД 28 05.2009 р. Не <<Про BHeceHНJI з"s'. '. 
• р ІН дО plweHНJI Броварсr.коі МlСІакоі Paдll вІД 

13.01.2009 року Не 10~3-53-05 «Про бlОДЖет міста на 2009 рію) та до додатків 
2,3,5,6», напра~ивш~ ІХ виконкому Броварської міської ради по КФК 120100 
«Тenебаче~НJI І радІомовлення» в сумі 162,9 ТIІС.грн. та по КФК 120201 
ПеріОДИЧНІ видання (газети та журнали») на суму 81,420 тис.грн.; 

2) на суму 2 І, І 1 О ТИс·шн:.J згідно рішення сесії Броварської міської раді! від 
12.11.2009 р. Не 1282-73-05 «Про внесення змін до рішенНJI Броварської 
міської рвди вщ 13.01.2009 року N!! 1003-53-05 «Про бlОДЖет міста на 2009 
рм) та до додатків 1,2,3,4,5,6», направивши їх фінансовому управnінНJО 
Броварської міської ради по КФК 250323 «СубвенцiJI на yrpимання об'єктів 
спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків дiJШьності 
об'єктів спільного КОРистування» на виконанНJI програми центральної 
районної лікарні «Програма додаткових заходів щодо забезпеченНJI 
лікувально-профілактичних закладів міста ліками та витратними 
матеріалами в зв'язку із спалахом гострих респіраторних ЗВХВОРIОВань та 
гp~); . 

3) на суму 60,972 ТИС.грн .. згідно рішенНJI сесії Б~оварсь~ої міської Paдll B~ 
29.12.2009 р. Не 1384-77-05 «Про BHeceHНJI ЗМІН дО РlШеННJI БроваРСЬК01 
міської рвди вщ 13.01.2009 року N!! 1003-53-05 «~PO бюдже: міста на 2009 
рік» та до додатків 1,2,3,6», направивши ІХ упраВЛ1ННJО житлово
комунального господарства Броварської міської ради по КФК 100203 
«Благоустрій міста». 

3а рпувох вшьних залишків бlоджеТНIІХ коштів станом ва 01.01.2009 роху 
стина бюджету міста бу.:ла збільшена на суму 2 307,622 тис.грн., в видаткова ча 

Т.Ч.загального фонду 2140,5 mll:гp~., з ~ИХ: КФК 070201 «Загальноосвітні 
І Управлінню освіти БроваРСЬКОI МІСЬКОI ради ПО ') .. ван1' mxоnи 
. ..' ернат при шкоЛІ, спеЦ1ВJIIЗО , ШlCоnи (в т.ч. школа-дитячии садок, ІНТ 

ліцеї гімназії колегіуми») - 1940,5 тис.грн.; .., .. ради по КФК 010116 
2. B~ к~італьвого будівництва БроваРСЬКОI МlСЬКОI 
..n. дув"пuа') _ 200 О тис.грн (\uргави МІсцевого самовря С&ППІ&І\ , 

ВИХ' CnЄl(ianЬHOгo фонду 167,122 mIlCozpH., З. ИИJI по КФК 180409 <<Внески 
. . ного захисту насenе .. І·Управлінню працІ та СОЦI8J1Ь . фонди суб'єктів піДПРИЄМНИЦЬКОІ 

oprauiв місцевого самоврядування у cтaтyml 

дirльВОстї» - 142,8 ТИС·ГРН.; арства Броварської міської ради по 
2. УПРaВnimПO житлово-комунального господ СТаИШІ природних ресурсів» _ 
І(ФК 240601 «Охорона та раціональне вихори 
24.322 тис. грн. 
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БlоdJIСЄIIJ РО3f111111«;У JI.іСlllа 
(СIІЄl(іаль"",; фО"d) 

3DТВСРдЖСІІО 3 

Назва roЛОВllоrо УРОХУООIІІIПI\I 

РО3ПОРЯДIIIIК8 коштів, об'єкт 
BIICCCIIIIZ 31\1111 

Відділ капітuлы�оrоo будіВIІІЩТDО 
ІІа 20090. 

БроваРСLкоі I\lіСLкоі РОДІ! 

BCLoro, в Т.Ч. по об'єктах: 12184,0 
ПроектуванК8 тв будівництво 
багатоквартирного Житлового 
будинку по вул. Черняхівського в 40,0 
раilоні розміщення бvдинку Н! J 9 
Проектуввння, коригуваННR 
робочого проекту тв будівництво 
адміністратианого будинку з 
благоустроєм прилеглої території 1 Об6,6 
та культурно-виставковою запою 

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

ПроектуваННІ, коригуваННІ 
робочого проекту та будівництво 

526,65 
КІІвдовища по вул. Кутузова в М. 

Бровари 

Проектування та будівництво 
громадського туалету в парку 6,5 
"Приозерний" 

ПроектуванК8 та будівництво 

rвзопроведенК8 церкви парафії СВ. 
Апостола і євангеліста Іоанна 64,643 
Богослова по вул. ЧеРНJIхівського 
вм.Бровари 

ОсушенНJI територіR та 
водовїдведенна дощових та тanих 

вод з територіі підтоплених 
житлових районів та земель clг 

1,748 призначенНJI З8Х.та півд-зах. 
Частин М. Бровари (І-й етап: 
"ПроектуваННJI та будівництВО 
вода-відводу дощ.та талих вод по 
масиву "Оболонь" в м.Бровари 

ПроектуванНJI, КОРИl}'В8ИНВ 
робочого проекту та реконструкціЯ 104,5 
шатровоrо даху нвцтм 8 М. 
Бровари 

ТlIc.rOI І. 

касові % 
ВІІДОТКІІ 110 BIIKOIIO 
01.01.2010 ІІІІА 

2406,4 19,8 

8,3 20,8 

662,4 62,1 

182,S 34,7 

6,5 100 

64,642 100 

1,748 100 

104,4 100,0 
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ПроектуванНJI та реконетрукціJl 
плаВDJIЬНОro басеАIlУ "Купава" по 

579,7 вул. Шевченка, 1 О D м. БроваРIІ ЗО 5,2 - ПроектуваННJI та реКОНструкція 
MaВDJIЬHOГO басеRIlУ "Лідер" в м. 

112,075 ЗІ,6 28,2 Бровари 

ПроектуваННJI та реКОНСТРукція 
магістрanьної вулиці paROllHoro 
значеННJI в м. Бровври (вул. 1027,7 О О 
Возз'єднаННJI) 

Проектування та реконструкція 
маriстрanЬНОївулицірвйонного 
значенНJI (вул. Олімпійська) в м. 321,603 28,7 8,9 
Бровари Київської області 

ПроектуваННJI та реконструкція 
внyrpішньоквартапьного проїзду 
(вул. Малокиївська) в м. Бровари 123,005 8З,1 67,6 
Київської обл. 

ПроектуваННJI та реконструкціJl 
магістральної вулиці 

зaranьноміського значення (вул. 
5096,688 962,6 18,9 Київська) в м. Бровари (І етап: від 

об'їздної дороги до району 

Розвилка) 

ПроектуваННJI та реконструкція 

ДИТJlЧОЇ школи мистецтв по вул. 

Незалежності, 12-б з благоустроєм 62,772 14,8 23.6 
прилеглої території та шатровим 
дахом в м. Бровари 

ПроепуванНJI та реконструкція 
113.7 0.0 0,0 господарчо-питного водопроводу 

по вул. Київська в м. Бровари 

ПроектуввнНJI та реконструкціJl 
приміщень віАськомату під офісні 274,562 163,3 59,S 
приміщеННJI по вул. Грушевського 

вм.Бровари 

ПроектуваННJI та будівництво 
зовнішніх мереж 10 кв ДnB 
електропостачання ІУ-го жилового 

раАону в м. Бровари Київської 
обл.(вїд ПС "Anіомінієва", 

2661.554 61,8 2,3 
fo.-. "Металургійна" дО РП CTffi.-5) 

УправліНllВ aCJlТлово- 4328,0 4217,0 97.4 
r-- ко&lуllалы�огоo господарства 

828,0 828,0 100 
~O101 Всього, в Т.Ч. по об'єктах: 
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Програма перспеКТИВIІОro 
р03В'тсу теnпОПоствчаНlIJ1 міста та 
впроваджеННІ еllерroзбсріralОЧllХ 

100 технологіЯ по кп 200,0 200 
"Броваритеnпоенерroмережа" ІІа 
2009 рік 
БудіВНIЩТВО Maricтpanialloro 
водопрово.цу по вул. 

Ствротроіцька 
628,0 628,0 100,0 

180409 Всьоro, в т.ч. по об'ЄIC'l1lХ: 3500,0 3389,0 96,8 . ПоповнеННІ cтaтyrнoгo фОНДУ 
"Службв замовника" 2000.0 2000,0 100,0 
ПоповнеННІ cтaтyrHoгo ФОНДУ КП 
"Броваритемоенерroмережа" J500,0 J389,0 92,6 
УправліllllJl праці та праці та 
соціального заХІІСТУ IlаселеllllЯ 142,8 142,8 100 
кп «Аптека MaтejJi і дитини)) 47,6 47,6 JOO 
кп (сАптека 230» 47,6 47,6 100 
кп (сАптека 249) 47,6 47,6 100 
РАЗОМ 16654,8 6766,2 40,6 

Цільові фонд", утворені JttіСI(ЄВllJtш рад(lJtt" 
(Сllеl(іалЬНIІІЇ фонд) 

ТlIc:.J:mI. 

Назва rОЛОВllоrо РОЗПОРЯДlІІlка 3aTBepA~"eIIO з косові % 
УРОХУВОІІІІЯІ\І ВІІДОТКІІ 110 BllKOlla 
BIIec:eIIIIX Зl\lіll 01.01.2010 ІІІІЯ 

1102009р. 

ВІІКОНКОМ Броварської I\lіської РОДІІ 386,4 30,0 7,8 

Заміна та рекон ія ліФтів 386,4 30,0 7,8 

УПРОВ.ІІіНIUI освіТl1 Броварськоі I\lіської 
946.5 750.4 79.3 

.!ІДІІ 

63,6 79,0 
~()I'Pвмa обдарованість(підвіз учнів) 80,S 

Проrpвма зaranьна середня освіта 2008-2010 
565.0 386,0 68,3 

В.Т.ч: 

39,0 36,4 107,2 !еКОI!С&~i!ЩЇJI фасаду зот Н!! 9 
300,8 99.9 

J!I!.()I'Paмa "дошкільна освіта" 301 

УправліllllВ праці та соціаnы�оro 3ВXIICТY 13059,5 283,4 2,2 
.!!tCf.lleнIID БР08а~ськоі міської POДII 12839,5 199,9 0,2 
~lIJIата до пенсії 220,0 83,S 38,0 
~вnьнадопомоra 
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,.... 
УправліllllD ЖlIТJIОВО-КОl\lУllаllLllоrо 
rocnoдapcтвa БповаПСLкоі I\lіськоТ ПОДІІ 

10945.0 РеконструкцІя жltтлового ФОIlДУ 4625.6 - 657,9 
,!апіТOnЬ'IIІА ремонт житлового dJOHJIV 

164,2 

Y~I .. aHНJI об'єктів 5ЛВ~СТРОIО 
938.9 122.1 

-=- 5"б 
5084,45 

У1РllмаНIІЯ о єКТІВ лаГОУСТРОIО зenеного 2767.6 

rocnoдapCТВB 

ОРnUlїзвціЯ робіт по безпеці дорожнього 
1339.55 967,9 

lоУХУ 727,6 412.6 
Ре&ІОНТ дорожнього ПОКDитгя ВУлиць 

6лаro~іА «Подвір'я)) 
1202.6 139,6 
194,0 

ПрограмаенергоЗбере.ження 
51,6 

800,0 О 
BlддїJI капітвлы�оro 5удіВІІІІцтва 
Бровврськоі J\lіськоі paAl1 1443,0 29,0 

Проекryвання та реконструкція приміщень 
.іАськомату під офісні приміщення по вул. 323,0 20,0 
Грушевського в м.Бровари 

Проекryвання та капремонт магістральної 
вул.заг .міськ.значення(вуn.Киівська) в 

1120,0 
м.Бровари(від вул. В-го березня до 

9,0 

І уnІагарінв) 
·РАЗОМ 26780.4 5718,4 

ПОЯСНlоваJlьна ЗВПІІска до річного звіту 
про бюджетну заборгованість по 
м. Бровари станом на 01.01.2010р. 

ЗАГ AJlЬВИЙ ФОНД 

42~ 
25,0 

13,0 

54,4 

72J 3 

56,7 

І IJ 6 
26,6 
О 

2,0 

6,2 

0,8 

21.4 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.10 Р CКJIaJlB 249889,97 грн. 
а саме: 

ПІСВ 1120 (нарахування на заробітну плату) по КФК 010116,070000, 
090000,110000,130000 заборгованість - 249044,43 грн., збinьmеRНJ[ порівНJIВо з 
початком року ва 245127,81 грн. нараховані в грудні та иевiдmкодовані фондом 
соціального страхувавия лікарняні. 
ПІШ 1135 (ОШІата транспортних послуг) по КФК 010116 має місце 

заборгованість 92 90 грн. передоплата за транспортні послуги. 
ICEКВ 1138 (по~ З~'ЯЗКУ) ПО КФК 010116 має місце заборгованість -

117,77 грн. переДОШІата за послуги зв'язку. 
nxв 1163 (оплата за електроенергію) по КФ~ 010116 має місце 
Заборгованість _ 634,87 грн., передоплата за електроенергlЮ. 
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KpeAIITOPC:hKa за60ргооаllіс:ть 

Суаlа креДllторс:ькоі за60рговаII0С:Т· • 
rpll В тому Чllcnі термі.1 оплаТl1 R •• • ІІа зоml)' дату смала 1896281,52 

., КОІ Ilе Ilас:тао 1744083 49 гр П • 
Aalllll\llllla 01.01.09 р аlає місце Зl\lеllDlеllllЯ ,11. ОРІВІІВІІО З 

• ПL 
ЗаборговаНІСТЬ склала: 

~КВ 1131 -. 143250,40 ГРІ.. по КФК 010116, 070000, 090000, 130000 _ 
збlJlЬшеВНJI ПОРШНJlНО з поч~тком року 35943,15 грн .. З них 73206,40 грн. не 
проведено УДК при HВJlBHOCТI коштів на рахунках. 
КЕКВ 1133 - 300435,61 ГРІІ. по КФК 070000,090000 - зменшенНJI порівняно з 
початком року. 

КЕКВ 1135 - 5411,31 ГрН. п070000 - збільшенНJI порівНJlНО з початком року на 
4001,31 грн., не проведено УДК при наявності коштів на рахунку. 
ХЕКВ 1136 - 2,40 ГРН.( оренда) по КФК 010116, не проведено УЩ<.. 
КЕКВ 1137 - 14071 ГрН. по КФК 010116,070000,130000 - зменшення порівНJlНО 
з початком року, не проведено УДК при наявності коштів на рахунках. 
ПКВ 1138 - 13658,51 ГрН. по КФК 010116, 070000, 090000, 110000, 13000-
збільшеВВJI порівнJlНО з початком року на 12941,43 грн., не проведено УД при 
В.ВJlВиості коштів на рахунках .. 
ХЕКВ 1139 - 102115,03 ГрН. по КФК 010116,070000,090000,110000,130000 -
змевmеВIDI порівНJIНО з початком року., не проведено Yl$. при HUВHOCТЇ коштів 
ва рахунках. 

КЕКВ 1140 - 39605,60 ГрН. по КФК 010116,110000,13000 - зменшеННJI 

порівJIJIИО з початком року., не проведено УДК. 
ПКВ 1170 - 101828,72 ГрН. по КФК 110000, 250404 - зменшеННJI порівВJIНО з 
початком року. Не проведено УДК, при HUВHOcтi коштів ва рахунках •• 
ПІСВ 1300 - існує заборгованість в сумі 1175902,94 ГРН., збшьшеНВJI 
порівШІВО з початком року на 264672,57 грн. по КФК 090000,170000 за рахунок 
субвенцій з Держбюджету. •. 
Має місце прострочена KpeAIITopC:hKa заборговаНІСТЬ в суаl. 

152198,03 ГРН. за рахунок субвенцій з Держбюджету СКJIала -104332,30 ГРН. 
а саме: 

I(EКВ 1139 _ 601,61 грн. по КФК 010116 за заправку картриджа. 
КЕКВ 1140 (відрядні) - 435,40 rpll. по КФК 110000.. айв 
КEIm 1170 -46828,72 грн. за оформленНJI прав власвоСТІ ва верухоме м о 

теРиторіальноігромади м. Броварик· ФК 090000-10433155 та 170102-0,75 грн. за 
по ICEКD 1300-104332,30 ГРН. по ' , 

Рахунок субвеJЩЇЙ Держбюджету. fI# 
Коврига с.п. 

1іач8JIЬ1IJП( 
фінансового управління 
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І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕУПРАВЛпюая 
07400, М.БРОВВРІІ, вул. rarapїIIII,1 s. Тел. N! S-03-98 

JIJ. f).l J()/~ Не J -q/W 
НІ_ ~'----__ _____ 

[ Вихонуючому обов'язки] 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

!f'~ 1 (JJ-, tJJ М{ё) 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгЛJIД сесіі Броварської міськоі ради, 
ва відбудеться 18.03.2009 року, проект рішеНIUI, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про затвердження звіту про виконанНJI бюджету м. Бровари за 2009 рік; 

Начальник 
с.п.Ковриra 

r 
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