
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г'п . 
ро затвердження ЗВІТУ про виконання бюджету 

м. Бровари за І квартал 2010 року. 

J) 

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

виріШIIЛВ: 

Затвердити звіт про виконання бюджету міста за І квартал 2010 року: 

l.по доходах у загальній сумі 42 987,6 тис. грн., у тому числі: 
1.I.по загальному фонду 36609,3 тис. грн., з них: 
оо субвеJЩіі, отримані з державного та районного бюджетів - 11 065,6 тис. грн. 

1.2.по спеціальНQМУ фонду 6 378,3 тис. грн., з них: 
.. власні надходження бюджетних установ - 2 28~,З тис. грн.; 
.. надходжеНШІ в цільові фонди, утвореНІ органами місцевого 

самоврядув8НШІ- 184,0 тис.грн. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови .. секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: . ,Е! начальник фінансового упраВЛІННЯ _---f~--#-..{&.L---- С.П.Ковриra: 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови В.ОАндрєєв 

І CJ 
- начальник юридичного відділу ___ Г __ ""';<З/===--..їі!::-__ І.Г.Лавер 

- вач8.JIыІІпс зaranьноГQ відділу ~_ Н.І.ГнаТЮI 

- голова комісії з питань соціально -
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін -----J.~~- А.В.БУJII(8 
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ЛОJlСН/О/ОЧQ ЗQIІIlС/(Q 
"ро хід Вll/(онаllНВ 6ЮЬЗlСе,"у АІ;сmа Брова " 

за 1 Н(JQР,"ал 2010 року. rp 
ДОХОДИ 

Доходи місцевих бю~е;їв складаються з доходів загального фонду, доходів 
спеціапьиого фонду, та офІЦійних трансфеРТів. 

До загального фонду бюджету міста Бровари надійuшо 25543,7 грн. доходів, в 
1V.I)'ЧИслі податкових ~аходжень 24891,8 тис. грН., неподаткових 651,9 тис. грн. 
ВJП(онВВJUI ману ДОХОДІВ за І квартал 2010 року скnало 83,3%. 

Плав І кварталу 2010 року недовиконаннй в основному через недоотрим8НИJI 
запланованих коштів по податку з доходів фізичних осіб та !Шаті за торговий 
пareит ва деякі види діяльності. 

Необхідно відзначити, що В порівИJIИні з відповідним періодом минулого року 
податкові і неподаткові надходженИJI в цілому зросли на 770,5 тис.грн. 
ЗбinьmеВВJI в поточному році надходжень до загального фонду місцевого 
бюджету вИІОІИКВИО в основному збільmеНИJIМ надходжень по податку ~ доходів 

фізичвих осіб та єдиного податку. 

Найбільш вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з ДОХОдів фізичних осіб - 63,6% 
lIJJата за зеМ1ІЮ -21,4% 
Єдиний податок - 6,7% 
Місцеві податки і збори - 2,3% 
lIJJата за торговий патент - 0,9% доходів. Разом вaдiйшJIо до 
До спеціального фонду зараховано 1214,~ тис.~ трансфертів та власних 

3Вranьиоro і спеціального фонду ( беЗ7 p~ що ва 943 8 тис. грн. меньше 
надхОджень бюджетвпх уставов) -26757, ТИС'~n~~ві нвдхо~еJШJ[ бюджerвиx 
ІІЬК за відповіДНИЙ період минулого року. 
YtraвOB за звітиий період Склали 2281,3 тис. грв.. у.оД8Х вадіЙПIJIО 18857,3 тис. 

акрiпnевих ДОІ" За три місяці поточного року по з . а 
1'рв., ЩО становить 78,1 % до плаву ~a ЗВІТІІУ6ts6ТХ' тис. грн., що CICJIsдae 102,9% до n дів иад1ЙПJJ10 , 
".. О ІСопппсу власних дохо ф' :~ ... ' трансфеnnr в сумі "",ану ва звітну дату. iйDUJИ о щапа1 у---
~ · . Бровари Иад S гри 1\.Р1М того до бюджету МІста б >ДЖfIrY - 16, тис. . 

13932,1 тис.грн. та субвевцїя з раіОIПlОГО Ю 
І фізОЧ811Х осІб. 

ПодатоК з доход в 
. ф' ичних осіб 16252,1 ТИСо гри. 

дохОД1В Із 
З початку року нaдiйпmО податкУ ~ихоиasий на 76,S %. 

ПРИ tlJlaвi 21233,6 тис. гри., тобто lJJIa!I 

.. 
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У поріВlUlИні з відповідним періодом Минулого 
з доходів фізичних осіб зросли на 696 2 року надходженНJI по податку 

, тис. грн., або на 4,5%. 

Плата за ЗСJ\lЛIО. 

. Плата за зе~ є другою за величиною складовою частиною доходів бюджету 
ltIl~. При планІ .. S374,4тис.~н., фактично одержано 5470,9 тис. грн., або 101,8 
% ВІД запланованОI суми. НеДОІмка по платі за землю до бюджету міста станом на 
01.~4.2010'pOКY становить 2024,6тис.грн., що на 65,4 тис. грн. більше в 
ПОР1ВВJlННl з початком року. 

Місцеві подаТКl1 і зБОРII. 

План надходжень по місцевим податках і зборах виконано на 97,1 %. При 
IШвві надходжень 612,8 тис. грн. одержано -595,1 тис. грн. В поріВНJlННі з 
відповідним періодом минулого року надходжеННJI по місцевих податках і зборах 
змеВШИJlИСЯ на 8,7 тис.грн. ЗменmенНJI надходжень по місцевих податках і зборах 
відбулося в основному за рахунок зменmеННJI надходжень по податку з реклами 

на 8,6 ТИС. грН. та комунальному податку - на 27, 7тис. грн. 

Плата за торговий патент. 

НадходжеНIDI плати за торговий патент складає 241,3 тис. грн. при плані 
574,2 ТИС.грн., виконання проmозних надходжень склало 42,0%. В порівНJIИНі з 
авалогічним періодом 2009 року надходжеННJI по цьому податку змеНIПИJIИСЯ на 
822 5 б 77 3 OL ЗменmенНJI обумовлене в основному забороною , тис. грН., а о на , 70. 

I'p8JIЬBOГO бізнесу в Украіні. 

Є .. аток з ..vб"єктів підпрllЄМНllцькоі дївльності. 
дииии под -" 

. ого податку 1744,4 тис.грн., ф8IC'l'ИЧНо одержано 
При планІ надходжень ЄДИИ 8 6 си В порівНJIННі з відповідним періодом 

1720,6 ТИС. грн. ВиконaиНJI склало 9, ;~дaткy У збільшилися на 133,7 тис.грн. 
МИНулого року надходж~иия по .ЄДИJlОМУ ованих по Броварській ОДІП пла'ПІИКЇВ 
за рахунок збільшення КІЛЬкоСТІ зареєстр 
ЄДИВого податку. 

Державне 1\IIIТО. 

&Ховано надходжень по державному 0f'V'V року зар 
До бюджету міста з поча ..... " ані надходжень 190,9тис. грн. Виконання 

МJrrY в сумі 170,3 тис. грн. при JIJJ 
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lIJ'8IIIIВIIТЬ 89,2%. В ПО}JЇвВвниі 3 відповідним періодом МИНУJlОro року 
надходження по державному миту зросли 5,9 тис.rpн., або на Зt6 %. 

СпеціаnЬНllіі фОIIД. 

До спеціального фонду міста з початку року надійшло 3495,3 тис.грн.(в т.Ч. 
вnaCHi надходженНJI бюджетних установ - 2281,3 тис. грн.), в тому числі: 

IJлан 

Податок з власників 

транспортних засоб. 1107,9 

збір за забрудвеНЮl 

В8ВкоЛИППl. природного 

середовища 50,0 

вадходжеВWI коштів від 

вїдппсодуваиия В1рат 

сільСЬКО- та лісогоспо-
даРСЬКОГО виробництва 15,5 

ПJIата за торговий патент 12,0 

факт % ВИКОН8НU 

678,9 61,3 (-429,0) 

30,2 60,4 (-19,8) 

3,0 19,3 (- 12,3) 

2,0 16,7 (-10,0) 

чиоro року викоиавио на 8,9% (при мані Бюджет розвитку за І квартал пото н) В тому чиспі: 
3484,0 тис. гри. отримано - 310,7 тис. ГРф~ % викопаиия 

- від продажу майва 
- від продажу землі 

Цільові фонди: 

ІІлаи 

3484,0 

6695,1 

310,7 

184,0 

9,0 ( -3173,3) 

2,7 (-6511,1) 
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ВИДАТКИ 
Видаткова частина бюджету ПО загалЬНОМУ фОНДУ міста за І квартал 2010 

оку виконана на 90,3 %. 

Р ВИХОIl8НllJl видаткОВОЇ частини бюдже1у ПО звnuп.ному фондУ Micra за 
звітний період характеризуєrьСJl такими даними: 

ЗагаЛЬИII" фОНД 
ТИС·JРН. 

N!КФК Звтверджено Касові % 
нв І квартап видатки Виконвння 
поточного 

рок з 

урахуванням 

внесених 

змін станом 
на 

01.04.2010р. 

.010116 ОргаНИ місцевого 2485,1 2350,7 94,6 
самОВDядУваННIІ 

70000 Освіта 15494,8 14290,4 92,2 
.080000 Охорона здоров'в 7,5 4,4 58,7 

.090000 Соціanьний захист та 12239,5 12031,4 98,3 
соцзабезпечення 

100000 Житлово-комунальне 2096,9 1801,7 85,9 
господарство 

1348,1 1225,5 90,9 110000 Культура 
206,4 204,5 99,1 120000 Засоби масової 

інформації 
711,3 95.2 741,9 130000 Фізкультура і спорт 

72,8 83.5 87,2 170000 Транспорт,дорmкнє 

господарство, ЗВ'1І30к, 
тeneKoMyнiкaцii та 
інформатика 

1439,9 5444,1 13,2 
250301 КОШТИ. щО передаються 

29,6 до ЛеDЖВВНОГО бю~c:n' 
105.1 31.1 

250000 ВидаТКИ. не віднесеНІ 
до основних ~ 42259,0 38168,0 90.3 

...... всьоro 



s 
ОргаНl1 місцевого са 

Касові видатки за звітний пер. I\IОВрядування 
IОД по роздшу· О . 

самоврядувавЮJ» склали 2 350 7 тис грн В « ргани МІсцевого 
розділу СМaJlО 94,6 %. ,.. иконаННJI видаткової частини по цьому 

Освіта 
Касові витрати за звітний період по розділу О . 

За рахунок цих коштів угримувались 8 (~:алВІТьа>н) с~ал~ 14 2?0,4 ~c.гp~. 
. С І а ... ООСВІТНІХ шкш пмназ1Jl 
ВІ. •• :JIІИНИКа, навчально-виховний комплекс 16 •• ' .. б. ' дитячих садкІВ, веЧlРНJI школа, 
методичнии ка тет, ЦБ, господарська група, 4 позашкільних закладів. 

Охорона здоров'я 
Відповідно до Програми «З турботою про кожного » в бюджеті міста Бровари 

на І оартал 2010 року передбачені видатки в сумі 7,5 тис.грн. на безкоштовне та 
пільгове забезпечеННJI лікарськими засобами за рецептами лікарів. Касове 

ВИКОНВІІШІ становить 4,4 тис.грн. (58,7 %). 

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

захист та соціальне забезпеченНJI за звітний період склало 12031,4 тис.грн., або 
98,3 %. За рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, допомоги сім'ям з 
дітьми, угримувались установи відділу у справах сім'ї та молоді, служби У 
справах дітей, територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самітних 
непрацездатвих ГPOMВДJIВ, надавались пільги надані міською радою. 
Територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самітних 

непрацездатних ГPOMВДJIН має 3 відділеВВJI: со~іальноі допом~~ на. ~O~~ 
rpomoBoї та натуральної адресної допомоги, СОЦlально-побyrОВОl реаБШlтацll 
денного перебування. ПО КФК 090412 <dHmi ВИдатки на соuіальний ЗПІІСТ населення» були 
здійснені видатки на суму 73,7 тис.грн., з них: 

_ на поховання непрацюючих ГPOM8ДJIВ - 6,3 тис.грн.; 
.ств матеріальної допомоги - 8,5 тис.грн.; 

надaинJI ГPOMВДJIНВМ МІ б·· . . мпенсаціі фізИЧНИМ осо ІМ, JIIQ надають СОЦІальНІ 
на ЗД1ЙснеИНJI вИШІат ко 

послуги - 27,1 тис.грН.; обідами МВJlозабезпечених гром8ДJПI міста -
забезпечеEDlИ безкоDttТОВ~ 
30,9 тис.грн.; ... . . 100 О грн. гpOM8ДJIВIМ міста, які ДОСJlГли 100-

- доплата до пеНСl1 в роЗМІРІ , 
річного віку - 0,9 тис.грН. 
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~ рахунок коштів по КФК 09 . . б' 1100 &ІМ . ПiДJIIТКО~ИХ кпу ІВ за місцем прожив ОЛОДІжні проrpами" 'lll1ІІШ0ДІ, проводились заходи -, центр соціапьН1ІХ служб ~ocь 7 
За рахунок коштів по К' ФК Д1IJI СІМ'Ї, дітей 
. 11" • 091209 "Ф' орraн1Зацl видшено кошти на . lнансова підтри за JI81OOIOK коштів по І<ФІ<П~~~І р,,?, Ветеранів ввв ВМ:/~~СЬКИХ lІІІДаТХИ ва yrpИМlllllD1 Це с. _ ВШІ установи та З8/C1J8ДИ" ,тис.гри. 

опіки дитиви у сумі 139,7 =гр:'ЦlапьНОІ реабілітащі дітей-інвапW:':ВО::; 

ЖИТJJОВО-КОМУН Касові видатки по цьому . аnьне господарство 
направлені на благоустрій міста. роздшу СМВJJИ 1 801,7 тис.грн., видатки були 

в Купьтура 
JПCонaиwI видаткової частини бюдж . DВртвп 2010 року характеризvєтьс« н ету МІста по устанОВах культури за І 

3 ~ А аступними даними: 
агаJJЬНИЙ фонд ТИС. грн. 

NaКФК Затверджено на І Касові % 
квартал поточного рок з видатки виконанНJI 

урахуваннимвнесених 

змін станом на 
01.04.201 Ор 

110201 Бібпіотеки 184,3 146,0 79,2 

110202 МуЗеї та виставки 

110204 Пanаци і будинки кУпьТVDИ 

51,0 43,9 86.1 

110205 Шкопи естетичноrо виховаини 

272.0 238,2 87,6 
802,6 759,6 94,6 

вітей 
J!OS02 іUеИ1'Рмізована бvxranтe~и 38,8 37.8 97,4 

--- Вс:ьоro 1348,' 1225,S 90.9 І 

По галузі «Культура та мистецтво» в місті діє сім ЗaI(Jlадів культури: ДИТJlЧа 
~ lПКОІІ8, ДJmI'IIi школа МИСТСЩ11І, краєзнввчиli МYSeiI, мlсьхніі JШYб, 
1QсЬХИй культурний цеmp, міська бібліотека, міська бібліотека ДJJJI дітей. 
. В звітному періоді в двох школах працювали такі класи: фортепіано, народні 
~СТРумеити, струвпо-смичковий, riтapa, баяв-акордеон, бандурІ, дУХові 
U!СТРумеити, хореографіЧНИЙ. 

. В 38КІІІІДІІХ культури створені необхідні умови по вІдродЖевшо ! JICI3IIИlКY 
ВСІХ ЖllВpів самодїllлыltt худо7lDI1>Of творчoari. впродовж звітного періоду 
nPацювanи такі колеКТИВИ: зразКОВИЙ театр-студія (<Вд~вейс», фольклорний 
IВCQdiт, «Д0JlJl» кoпeкrив cyqacиоro твнцю. <:fY11PI бam.иоro танцю, 
XoJ!eorpaфіЧІІВЙ ко:.ектив «ЧерeJlИЧlCИ» та КOneJtТIIII ~родиоro ТВВЦ1О «БарвlвOlDl, 
lIIIcaмбm. СУЧВСНОro танцю ccAnЬтaip», xapeorpaФ1ЧИИЙ КOJIIЖI"IIII «Веcemпam, 
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сучасииіі оркестр, ансамбль домристів «Акорд», хор молодших кnaciB, 
пітературне об'єднання «КриниЦJI». 

•. 3а~обll масової іllформаціі 
На ПРОТЯЗІ ЗВІТНОГО пеРІОДУ по цьому розділу пройшли видатки на загальну 

c'jftfJ 204:5 тис.~н. За P~~OK цих коштів виконувались заходи програми 
дiJшьНОСТ1 та ФІнанСОВОI П1~ИМКИ Броварської редакції міськрайонного 
рвдіомовлеВВJI та програми ДIJIЛьності, фінансової підтримки та інформуванНJI 
rpомадськості щодо дiиnьності органів місцевого самовридуванНJI через 
комунальне підприємство Броварської міської ради «Телестудія "Наше місто")). 

Фізична культура і спорт 
на протизі звітного періоду по цьому розділу проiiшnи видатки на зaranьну 

С"рІУ 711,3 тис.грн. За рахунок коштів по даному розділу yrpимувanиСJl дві 
ДЮСШ, централізована бухгалтерія, спорткомплекс "Світлотехніка", пnавanьиий 
басейн "Купава" , проводились спортивні заходи. ВиконВННJI видаткової частини 
бюджету міста по закладам фізичної культури та спорту характеризуєrься 

такими даними: 

N!КФК Затверджено на І Касові видатки % 
квартал поточного рок з виконання 

YPВXYBaHНJlM внесених 

змін станом на 

01.04.2010о. 

130102 ПроведенНJI навчanьно- 40.0 34.9 87.3 

IтреНУВIIJIЬНИХ зБОDів і змагань 
435.7 417,1 95.7 

130107 УтриманНJI та наВЧIIJIЬНО-

треНУВlIJIьна робота дитячо-

юнацьких споотивних шкіл 
239.3 227.8 95,2 

130110 Фінансова підтримка спортивних 
~ СПОDУД 32.9 31,S 95,7 
ЛО113 IЦеНТDllJlізована бvxranтеDЇJI 747.9 711.3 95.2 
..... Всього 

є господарство, зв'язок, 
Транспорт, дopo~ іі та іифОРМОТlIКО 

телеКОИУИIКОЦI iny проibпnИ видатки на зaranьну 
на протизі звітного періоду по ЦЬО,,?, Р::авались компенсаційні виплати. ва 

суму 72,8 тис.грн. За рахунок цих KO~ иичним транспортом окремим Kaтeгop~ 
пільговий проїзд автомобільНИМ та ЗaJI1Звми «3 турботою про кожного)) в. чаСТИВ1 
І'ромвдин виконувались заходи прогр перевезеИВJI без обмежень ПІЛЬГОВИХ 
.' б пrroвве ВIДInкОдуВ8ИНJI втрат за езко 
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raтeroPiii насenенИJI м.Бровари пасажирським автомобільним тpaнCnOptOM 
зaraJlЬного користування. 

Інші BIIДDТICII 
ПО КФК 250404 «Інші видатки» впродовж І кварталу 2010 року проііпши 

ВJlДвтки по загальному фонду на загальну суму ЗІ, 1 тис. грн., в тому числі: 

ІСФІС 

IS0101 

по програмі відзначенНJI державних та професійних свп, 
ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари _ 
7,9 тис.грн.; 

підтримка Броварської міськраііонної організації Товариства 
Червоного Хреста України в сумі - 17,0 тис.грн.; 
підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженНJlМ 
опорно-рухового апарату «ПрarнеННJI» - 6,2 тис.грн.; 

Бюджет РО3ВІІ""'У JfliCllla 
(сnеl(іалЬНІІ'; фонд) 

11. ТІ.с.гр. 

3атверджеllО 3 
урахуваННВАI касові % 

Назва ГОJlОВНОГО ВllесеНlа 3АІіll BllДaТКJ. ІІа ВI'fCOl,а 

DО3ПОРИДИІІКВ коштів, об'єкт ІІа 2010 р. 01.04.2010 ІІІІВ 

Віддш квпїтDJIы�огоo будіВНllЦтва 
Броварської міської paдll 

Всього, в Т.Ч. по об'єктах: 3141,9 2713,7 86,4 

Проектування та будівництво 
зовнішніх кабельних мереж 1 О кв 
ДJIJI електропостачанВR lV-гo 

2752,9 2599,7 94,4 жилового раАону (від ПС 
"Алюмінієва", "Металургійна" дО 
РП(ТП)-S) вм.Бровари 

Київської обл. 11 черга 
ПроектуванВR, КОРИГУВВВВR 

робочого проекту та оо 

80,2 23,3 • ·стрanЬНОІ 
344,098 реКОНСТРУКЦІЯ маГІ 

. ого значенВR вулиці зaranЬНОМІСЬ~ 
(вул. Київська) в м. Бровари (1 
етап: від об'іздноі дороги до 

раАону Розвилка) ." 

75,3 Проектування та реКОНСТР:ОФісні 
44,902 33,8 

прим~щень військомату п евсьКОГО 
ПРИМlщенВR по вул. Груш 
вм.Бровари 

111.0 100.0 Упр.міиив ЖIIТJlОВО~DСТВD 111,0 
KOМYllDJlLllOro господ 
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180409 Bchoro. в т.ч. по 06'Eln'llx: - Поповнення cтaтyrнoro фонду КП 
"Sроваритеплоенергомережа" 

11 tro J 1 ).0 100,0 
РАЗОМ 3252,9 2824,7 86,8 

ЇЛьов; . ц фО"дu, утворе,,; AIIClfeBIIJt." padtu.u 
(Сllеlfіаль""й фОllд) 

НІЗВІ ГОnОВllОГО РОЗПОРПДІІІІКІ 3втверджеllО з 
ТlI~rpll. 

касові % 
УРВХУВВІІІІЯІ\І ВІІДВТКІІ ІІВ BIIKOIIB 
ВIIес:СIIIIХ зміll 01.04.2010 ІІІІН 

ІІВ 2010р. 

УправліllllJl освіПI Бровврськоі аlіськоі 
. Pllдll 1~ 16-,9 100 
Програма обдарованість(підвіз учнів) -
поrawеннн заборгованості минулого року 16,9 16,9 100 . 
УПРВВЛШUR XC�lTnobo-комytlВnhllого 
rocnoABpcтвa Броварської aliChKoi paдll 1714.8 274,6 16,0 
У1р""аннн об'єктів благоустрою 

і (поraшеннн заборгованості минулого року) 1258,7 23Ll 18.4 
УТРИAlВННН об'єктів благоустрою зеленого 
I'Осподарства (погашеннн заборгованості 

309,5 О О .пtнулого року) 

ОрraнізацiJr робіт по безпеці дорожнього 
руху (поraшенНR заборгованості минулого 
~кy) 143,8 43,S 30,3 

БпaroуcrpіА ссІІодвір'я» (погашеннн 
2,8 О О 

за6tJpl'Oввності минулого року) 

УправліННR праці тв соціального захисту 4963,4 О О 

НlсепеНllR Бровврськоі aliChКOЇ ради 
О '- 4913,3 О 

ltОПDата до пенсії 
ПЇnьra в оматі за користувВННН житлом 

50.1 О О 
(квартирна плата) та в оплаті IСОмунanьних 
~ 4.4 . 6695,1 291-,-5 
РАЗОМ 
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ПОЯСlllоваnьна заПllска до річного звіту 
про 610джеТІІ)' заборгованість по 
м. Бровар .. cтallOM на 01.04.2010 р 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
Дебіторська за~оргованість станом ІІа 01.04.10 р cкnana 337329,99 гpll. 
збільшення ПОРІВНЯНО з початком року на - 87440,02 грн. 

КЕКВ 1120 - (нарахуванНJI на заробітну плату), заборгованість -328549 66 гpll. 
виплачені та нараховані В березні лікаРНJIні, HeBiдmKOДOBaнi фондом соціальног~ 
aIPaxyв8НВJI· 
порівНJlВО з початком року - збільшеННJI на - 79505,23 грн. 
КЕКВ 1131 - (предмети, матеріали, обладнанНJI та інвентар)- заборгованість -
25,11 грн., за видані в підзвіт талони на бензин. 
порівНJIВО з початком року - зменшенНJI. 

ПІШ 1134 - (оплата послуг) - заборгованість - 107,39 грн. передоплата за 
поспуги зв'язку. 
порівВJIВО з початком року - зменшеННJI. 

КEIm 1161- (оплата за теплопостачaRНJI) - 4641,47 грн. , передоплата. 
збinьmеВВJI. 
КЕКВ 1162 - ( оплата за водопостачaннJl) - 41,59 грн., передомата. 

збinьmеВВJI. • 964 77 
ВКВ 1163 _ (оплата за електроенергію), має місце заборгованІСТЬ - 3 , грн., 
переДОШІата за електроенергію. 
порівВJIВО з початком року, збільmеННJI ва - 3329,90 грн. 

Кредиторська заборгованість 

• на звітlty дату склала 4975940,68 
Суаlа кредиторськоі заборгованоСТі .. року на 3079659,16 грн. Із 

rp б• • няно З DочаТКОI... 86 
в., з шьшен8Я noplB • . оплаТl1 якої не настав - 4348760, грн. 

заnШьноі суми заборговаНОСТІ, терМІН 

Заборгованість в розрізі nК8 складає: 

ЬКВ 1111- 2275949,21 гри. . виплати заробітної мати OS числа. 
ImIm 1120 _ 803102,18 гри. - терМІВ 
порівllJlВО з початком року - збілЬmеНВJI. -а" порівНJIНО з початком року, з них 
1Jon - змеН1ПеПDA • AU!JIm 1131 _ 78143,51 гри. aJlВHOCТЇ коШТІВ ва рахунках. 
76855,31 грН. _ ве проведено У1$. при JI 
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КЕКВ 1133 - 688996,44 ГрН. по КФК 070000 _ . . 
роКУ ва 388560,83 ГрН., термін оплати якої не на=шьшення ПОРІВНЯНО з початком 
КЕКВ 1134 (оплата поcnyr) - 19495614 грн зб~В. . 

64889 20 ,., UJЬшення ПОРІВНЯНО з початком 
року ва , ГрІІ., з ІІІІХ 63810 ГPII. - не проведен УДК . 
1Conrris ва рахунку. о при наявноСТІ 

КЕКВ 1135 (інші видатки) -321,36 грн по КФК 070000 ф. . .. - недо 1Нвнсовано. 
ПОРІВИJlНО з початком року - зБІЛьшення. 

КЕКВ 1140 - 37572,71 ГрН •• - зменшення порівняно з початком року. 
КЕІШ 1160 - 243475,47 ГРН. - термін оплати якої не настав, оплата згідно 
догорів. 
ПОРівИJIНО з початком року - збільшеННJI на всю суму. 
в тому числі: 
ПІШ 1165-27,54 грн. 
ПОРівlUlНО з початком року - збільшення на всю суму. 

ПІШ 1170 - 150761,08 ГРН., збільшення порівНJlНО з початком року на 48932,36 
rpв.,звих 101828,72 ГРН. -не проведено удк. 
ПІШ 1300 - існує заборгованість в сумІ 502662,58 грн., змевшеВВJI, але має 
місце заборгованість по КФК 090000,170000 за рахунок субвенцій з 

Держбюджету в сумі . 

Має місце прострочена кредиторська заборгованість в сумі 
627179,82 ГРН., в тому числі за рахунок субвенцій з Держбюджету - 347731,28 
rpIL 
порівllJlllО з початком року - збільшення на 474901,72 грн. 
В розрізі КЕКВ прострочена заборгованість складає: 

ВКВ 1131- 76855,31 грН. за кавцтовари, новорічні подарунки в сумі -70620 
rpи. 

порівllJПlО з початком pofl'V - збільшення на 76855,31 грн • 
• ~./ джеННJI комп'ютерної техніки, 

ВКВ 1134 _ 63810,00 ГРН. (за технічне супро~о 
ВВТИВірусве програмне забезпечeIDIJI, поcnyги зв ~:' ). 
порівllJПlО з початком року - збільшення на 6320, грн. 
b~ 1140 (BiдpJIДIfї)- 36954,5! грн. на 36519,11 грн. 
ПОРШ!ШІО з початком року - зБUIЬШeJIВJI. 
ЬКВ 1170-101828,72 гри. втомуЧИ~:. одарунки. 250404-46828,72 грн. за 
по КФК 110000 _ 55000 гри., - за НОВОрІЧН1 n майно ~риторіanьної громади М. 
ОфОРМJIеШUI прав власності на нерухоме 

БРовари. . eНIfJI на 55000 грн. 
ПОРЇВ!ШІО з початкоМ року - зб1ЛЬІІІ 
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ХЕКИ 1300 - 347731,28 ГРН. по КФК 090000 
47885,15 грн. за рахунок субвенцій Держб - 299846,13 грІІ., та 170000 -

Юджету. 

порівНJlНО з початком року - збільmенНJI на 243398,98 ГРН. 

СпеціаЛЬНІІЙ фОНД 

Дебіторська заборгованість склала - 1168976 грн ' , ., ВИНИЮІа в зв JlЗtcy З 
иарахувВВНJIМ оплати за комунальні послуги орендарям, а саме: 
КЕКВ 1120 - 11515,96 грн., нараховані та виплачені лікаРНJIНі за березень, не 
відшкодовані фондом соціального страхування. 
КЕКВ 1134-125,80 грн. 
КЕКВ 1160 - 48,00 грн., передоплата. 

Має місце кредиторська заборгованість в сумі - 10378646,71 грн., в TOI'I)' 

ЧllCJIі прострочена 10346663,53 грн. 
Взагалі зменшення заборгованості порівняно з початком року. 

Заборгованість в розрізі КЕКВ складає: 

ПІШ 1134 - 959833,82 грн. - поточний ремонт дорожніх знаків. поточний 
ремонт мереж 310, згідно прИЙИJIТИX актів від 26.11.09р. в т.ч. 94932 грн. -
послуги по нанесеmпo дорожньої розмітки, згідно прИЙИJIТИX актів від OS.08.09p; 
в тому числі простроченою стала 02.02.10р - 927912,62 грн. 
поріввmо з початком року - зменшеНИJl. • 
КEIm 1165 - 587995,56 грн. - вся прострочена заборговаНІСТЬ. 
поріввmо з початком року - зменшеВНJI; 
ат . ому чим.: . . .. 
220017,60 грн. _ за послуги по ручному прибиранню МІСТ8, ЗГІДНО ПРИИНJIТИX 
актів від 26 11 09р· простроченою стала 02.02.1 Ор. . . .. . . , . ибиранню М1СТ8, зnдно прИИllJlТИX 
97552 грн. - за послуги по механІЗОВаному пр 
а-:.. . 9 ченою стала 02.02.1 Ор. 
-&10 вІД 22.12.20 р; простро їжок від rpунтових наносів згідно 
69970,80 грн. - за послуги по очищеННЮ ~':ала02.02.10р. 
прийшrrиx актів від 07. 12.09Р.ПРОСТР;0 згіднО прИЙRJlТИX актів від 22.12.2009р 
32379,60 грн. за послуги по вивозу , 
простроченою стала 02.02.10р. вдовищ. згідно актів від 26.11.09р; 
46385,96 _ послуги yrpимаввя МІсьКИХ J(JJ 

простроченою стала 02.02.1 Ор имавня доріг. згідно приiimrrиx актів від 
79844,40 грн. - за поcnyrв по yrp 
07.11 •• 09р простроченою стала 02.02.10р· . 
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41845,20 rри. - за ПОCJIyrи по прибиранню па· . 
26.11.09р, простроченою стала 02.02.10р. РК1В, ЗГІДно приiimrrиx ВIttiB від 
"КВ 1343-107388,84 rpH., прострочена -107326 86 , грн. 

зав:mn~одування 3arrлово-комунanьних . ;' .... , послуг - недофІНансовано. 
пОРІВНЯНО з початком року - зменшенНJJ. 

КЕКВ 2000 ( ~ПітаЛЬНі ВllДаТКll) - 8723428,49 ГРІ •• , вси CYl\la прострочеllа. 
3аteншення ПОРІВНЯНО з початком року, 

І Clale: 

ПІШ 2110 - 183000 грН. заміна та реконструкціи ліфтів; - недофінансовано. 
ВeJI суаlа прострочена. 

порШНJIНО з початком року - зменшенНJI. 

ВКВ 2123 - 578422,98 rpH., 
ПОРШИJIНО з початком року - зменmенни. 

І саме: 

234288,37 rpH., в тому числі прострочена вси сума. Проектування, коригуванни 
робочого проекту та будівництво адм. будинку з благоустроєм прилеглої територіі 

та кynьтурво-виставковою залою на 448 місць. 
ПОРШНJIИО з початком року - без змін. 
344134,61 ГРН., вся прострочена, 
за проerryвaвнJI, коригування робочого проекту та будівництво ІС1Івдовища. 
ІСЕІСВ 2133 -1403601,80 грН. вси сума прострочена. 
ПОРШНJIИО з початком року - зменшення. 

a~~ . 
58832,00 грн. _ вИВИКJIа згідно догорів по кап. ремонту дорІГ вулиць, та 
прИЙНJ1Тиx актів від 28.08.09р.; від 02.092009р, простроченою стала 02.02.1~p 
109998 грН. _ за кап. ремонт актового залу школи N!! 7, прострочена в зв JlЗrcy З 
ведофінаисуваии.им, прострочена. 
12 очена - кап. ремонт дорожнього покритrJl вул., 

.01121,00 грн:, вся сума про~ сання актів виконаних робіт простроченою 
ЗnДИо ДOГOBOPtв, з моменту п1ДПИ . ремонт міжбудинкових проїздів 
cтana Об.О8.08р; 21.07.08р; 21.11.08р, та кап. 
прострочена стала 20.01.2010р. магістральної вулиці (міського 
33650,80 rpH. _ проектування та кап. ремонт 
звачеlПUl); nPОC'l'pочена. _ проведено експертизи ж/б по вулиці, 
~Im 2141 - 25098 rри. npостроч~н:о кал. днів з моменту пїдпис8RНJ[ акту 
ЗГiдuо договору оплаТИ ва протяз 
ВИХованих робіт від 07.12.2009р. . 
ПОРiвwmо з початкоМ року - без З~а прострочена, 
{(ЕІ(В 2143 _ 6533305,71 rpH., BCSI"J··· 

В 'tOмy чиелі: 
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peKoHCТPYКЦЇJI фасаду школи Н!! 9; - недофінансовано, 68175,60 rpll. 
прострочена. 

302858,19 гpll. проектуванНJI та реконструкціJl приміщень військомату під 
офісні приміщенВJI; прострочена. 

6162271,92 грн. - за проектуванНJI та реконструкцію плавальних басейнів -
ссКупава » та « Лідер»; проектуванНJI та реконструкціJl магістральних вулиць 
рas10ИИОГО значенВJI; загальноміського значеННJI; проектуванНJI та peKoHCТPYКЦЇJI 
дитячоі школи мистецтв; проектуваннв та реконструкціJl господарчо-питного 

водопроводУ; 

ВllщезВЗllвчена заборгованість ВIIНllкла: частково в :lв'Я:lКУ :І 
IlедоФінаllсуванням, частково в :lв'Я:lКУ:l Ilе проведеllНЯl\1 УДК пnаТЇЖllІІХ 
доручень, незважаlОЧИ на наявність коштів на рахунках. 

fi/ Начальник 
фінансового управлінВJI 

Коврига с.п. 
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