
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про затвердженНJI звіту про виконання бlОДЖету І 

м. Бровари за І півріччв2010 року . 

. 

І( 

Керуючись п.23 ст.26 Закону Украіни «Про місцеве самоврядувaниJI в 
Україні» та· враХовуючи висновки постійної комісії з питань COцi8JIЬHO
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін Броварська 
міська рада 

вирішила: 

Затвердити звіт про ВИКОНання бlOДЖету міста за І півріччя 2010 року: 

І.по доходах у загальній сумі 90 808,9 тис. ГРН., у тому числі: 
І.І.по загальному фонду 77 844,2 тис. ГРН., з них: 
- субвенції, отримані з державного та районного бюджетів - 22 629,1 тис. ГРН. 

І.2.по спеціальному фонду 12 964,7 тис. грн., з них: 
- власні надходжеНИJI бюджетних установ - 4 434,~ тис. ГРН.; 
_ надходжеllWl в цільові фонди, yrвореиі органами місцевого 

самоврядувaIIWI- 729, 7 ~C·ГPH. 

Виконуючий обов 'JlЗКИ 
міського голови - секретар ради 

м.Бровари 
від .Н f!fIA-f..... 2010 р. 
Н!! I~ - ,. p~ 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: ~V 
наЧВJIЬНlіК 
фінансового управліННJI __ ~f/47--------- Н.О.ПаламарЧYJI 

) 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови В.О Андрєєв 
, /? 

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

- виконуюча обов 'язки начальника 

загального відділу -
головний спеціаліст 

- голова комісії з питань соціально -
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін 

000505 

Л.М.Шило 

А.В.БУJID 



лоRсIІІовалыla заllиска 
"ро хід BlIKOllallllR 610d:JICe1IIY JfliCllla Бровари 

за І ІІіврічЧR 2010 року. 
ДОХОДИ 

Д~ХОДИ місцевих БЮДЖ~і~ складаюТЬСJl з доходів загального фонду, доходів 
спеЦІ8JIЬНОГО фОНДУ, та ОФIЦІИНИХ трансфертів. 
До .загального фо~ бюджету міста Бровари надійпшо 55215,0 тис.грн. 

дохоДІВ, в тому ЧИСЛІ податкових находжень 53609,4 тис. грн., неподаткових 
1605,6 тис. ~H: ВиконанНJI ІШану доходів за І півріччя 2010 року склало 91,0%. 
План І ПІВРІЧЧЯ 2010 року недовиконаний в основному через недоотримaнНJI 

запланованих надходжень ПО податку з доходів фізичних осіб та ІШаті за торговий 
патент на ДeJIКi види діяльності. 
Необхідно відзначити, що в поріВНJlнні з відповідним періодом минулого року 

податкові і неподаткові надходжеННJI в цілому зросли на 1917,4 тис. грн., або на 
3,6%. ЗбinьmеННJI в поточному році надходжень до загального фонду місцевого 
бюджету в порівНJIНВі з аналогічним періодом минулого року ВИICJIИI(ано в 
основному збільmеННJIМ надходжень по податку з доходів фізичних осіб, плати за 
земшо, адміністративних штрафів у сфері забезпечеННJI безпеки дорожнього руху 

та єдиного податку. 

Нdбільm вагомими податками в доходах загального фонду є: 
Податок з доходів фізичних осіб - 65,8% 
Пnата за земmo -20,6% 
ЄДИНиЙ податок - 6,6% 
Місцеві податки і збори - 2,3% . . 
До спеціального фонду зараховано 3726,0 тис. грн. доходІВ. Разо.м надІЙПШО до 

загального і спеціального фонду ( без врахуванни трансфертІВ та власних 
и~оджень бюджетних установ) -58941,Отис. грн., що на 1366,3 тис. грн. 
меньше ніж за відповідний період минулого року через зменmеВВJI надходжень 

до спеціального фонду ва суму 3283,8 тис. грн .. Власні надходжеВВJI бюджетних 
установ за звітний період склали 4434,4 тис. грв.. '" 

З · .. чиого року по закріплених доходах вадlИlПJlО 41660,5 тис. 
а ШІСТЬ М1СJЩ1В пото 

ГРИ., що становить 80,9 % до плану ва звітну дату. 
П доходів надіііпшо 13554,5 тис. грв., що складає 147,8% до 
о кошику власних 

плану ва звітну дату.. iйmли офіційні трансферти в сумі 
Крім того до бюджету МІста Бровари над 

27392,0 тис. грн. та субвевція з районного бюджету-41,S тис. грв. 

Податок з доходів фЬ~IЧВIIХ oci~. 
... датку з доходів фІЗИЧНИХ ОСІб 36343,0 тис. гри. при 

З початку року надiйПIJIО по авий ва 78 1 %. 
плані 46540,0 тис. грн., тобто nЛ~ вик: uт.пntлого ;оку вадходжеВВJI по податку з 
у . . щп' овідниМ пеРІОДО &" ..... .1' 

ПОрІВIШШІ з В • 1713 7 тис. грв., або на 4,9%. 
доходів фізичних ОСІб зросли на , 
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Наіібільший приріст по СПJIаті податху з доходів фізичних осіб за шість місяців 

поточного року в поріВНJJнні з аналогічним періодом минулого року 
спостерігаєrьСJJ по Нижчеперелічених підприємствах: 
тов «Бровафарма» - І 60,0 тис. грн., кп « Броваритеплоенергомережа»- 174,6 

тис. грн., КЗПМ - 511,9 тис. грн .. , УправлінНJJ освіти БМР _ 319, І тис. грн .. , ТОВ 
<сКиівгума» - 691,2 тис. грн .. , Броварська районна лікарНJJ _ 348, І тис. грн., ТОВ 
«Орієвтир-буделемеНТ»-383,5 тис. грн., ТОВ «Норман ПJПOс»-205,6 тис. грн. 
Разом з тим на риді підприємств міста ситуацЇJJ CКJI8ДHa. Через ПОДaJIьше 

зменmеllНJl обсJJГЇв виробництва або Biдcyrнicть замомень спостерігаєтьсв 
зменшеllНJl обсвrїв вимати заробітної плати та ріст заборгованості по ії виплаті, а 
відповідно і зменшенИJJ смати податку з доходів до бюджету міста. Найгірша 
ситуація зі смати податку з доходів фізичних осіб, порівНJJНО з аналогічним 
періодом минулого року, на підприємствах будівельної галузі, а саме по 
К1Ісd(иївський завод aJПOмінієвих будівельних конструкцій» - 439,6 тис. грн., ТОВ 
«ДБК Меркурій» - 445,4 тис. грн .. , ЗАТ «Трест Київміськбуд - 5» - 268,Отис. грн., 
ВАТ ссСБМ - 503» - 36,8 тис. грн., ВАТ «СІІМК - 509» -31,9 тис. грн., ВАТ 
ссКравобудівна фірма ссСтріла»-48,4 тис. грн .. , ТОВ «БМУ Ни 35»- 12,5 тис. грн., 
ОП ссБроварипромжитлобуд» - 83,6 тис. грн. 

Плата за зеМJlЮ. 

Плата за земmo є другою за ВeJIИЧИНою СКJIвдовою частиною доходів бюджету 

міста. При мані 7170,9тиС.грн., фактично одержано 11354,4 ТИС. ~H., або 158,3 
% від зarшанованої суми. Недоїмка по ПJIаті за зеМJПO до бюджету МІста ~aнOM на 
01.07.201 Ороку становить 2170,7тис.грн., що на 211,5 тис. грв. бшьше в 

порівНJJННi з початком року. 

~сцевіподаТКllізбори • 
. цевим по"атках і зборах виконано ва 107,5 %. При Плаи надходжень по МІс ~ В . . 

. 1159 О тис. грН. одержав0 -1245,7тис. грн. ПОР1В.ВJJIIИI з 
~аш ~адходже~ , лого оку надходжеНIIJJ по місцевих податках 1 зборах 
ВJДПовlДВИМ пеРІОДОМ мину. : вmeНIIJJ надходжень по місцевих податках і 
зме~ся на 79,1 тис. грн. ме ОК зменmеВВJI надходжень по податку з 
зборах вщбулося в основному за рахун _ ва 128,9 тис. грн. 
реклами на 16,1 тис. грн. та комунальному податку 

.Плата,а торговий патент.. . 
.. патент складає 337,7 тис. грн. при ПJIВИ1 417,3 

НадходжеНИJJ плати за торговии aдxoтnveнь СКЛaJIО 80,9%. В порівlDlВНi з 
... ~.. прогно,них н jOV .... 

ТИс. грн., виконаппп джеНВJI по цьому податку змеНIПИJIИСJJ на 
аналогічним періодом 2009 p~кy :::еИНJI оБУМОВJIене в основному забороною 
1187,2 тис. Ірн., або на !~,9 К. 
грального бізнесу в УкраІНІ. 
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ЄДІІІІІІЙ податок 3 суб'єктів nїдnplltl\lllllQhKoi діяJlы�ості.. 

При плані надходжень єдиного податку 3335,0 тис. грн., фактично одержано 
3648,6 тис. грн. Виконання cкnano 109,4 %. В порівнянні 3 відповідним періодом 
минулого року надходженНJI по єдиному податку у збілЬШИJlИСJl на 280,0 тис. грн. 
за рахунок збільшеННJl кількості зареєстрованих по Броварській Oдm платників 
єдиного податку. 

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

в сумі 372,4 тис. грн. при плані надходжень 357,0 тис. грн. ВиконанНJI становить 
104,3%. В поріВНJlВні з відповідним періодом минулого року надходженНJI по 
державному миту зросли 30,3тис. ГРН., або на 8,9 %. 

СпеціВJlЬНUЙ фонд. 

До спеціального фонду міста з початку року наді~IПJJО 3726,0 тис. грн. (без 
масних надходжень бюджетних у'станов ), в тому чист: 

Податок з власників 
транспортних засоб. 

збір за забруднеННJI 
навкоnишн.природного 

середовища 

надходженнв коштів від 
відшкодуваннв втрат 

CЇnЬCЬKO- та лісогоспо

дарського виробництва 

IInан 

1320,1 

43,8 

20,3 

плата за торговий патент 16,0 

факт 

1346,5 

45,3 

27,8 

9,7 

% виконaннJI 

102,0 (578,0) 

103,4 (1,5) 

(7,5) 

60,6 (-6,3) 

.. поточного року виконано на 16,3% (при плані 
Бюджет розвитку за І П1ВРІЧЧJI •• 

5 1 грн ) в тому ЧИСЛІ. тис. грН. отримано - 156 , тис. . 

План фaxr 
О 139,3 29, 

9592 ,6 1425,8 - від продажу майва 
- від продажу землі 

Цільові фонди: 
7012,2 729,7 

% виконaнНJI 
480,0 
14,9 ( -8169,8) 

10,4 (-6282,5) 



4 

Видаткова частин б ВИДАТКИ 
а юджету по за року виконана на 85,0 %. гanьному фонду міста за І півріччя 2010 

. B~OH~ ВИДатковоі частини бю 
ЗВІТИНИ пеРІОД характеризується джету по загальному фонду міста за 

такими даними: 

КФК 
агаJJЬІІІІП ФОІІД 

ЗатвеРдЖено з 
'"ІС. грн. 

Касові видатки % 

3 

урахуваННJlМ BJIKOHallHJI 
анесених змін 

на 1 півріЧЧJl 
2010 року 

.010116 Органи місцевого 5838,8 4354,20 74,6 
самОВРJl.цуваННJI 

70000 Освіта 44724,4 38465,40 86,0 
.080000 Охорона здоров'JI 16,3 13,30 81,6 
.090000 Соціanьний захист тв 25867,9 24584,40 95,0 

соцзабезпечення 

100000 ]Китлово-ко~anьне 6427,1 4488,9 69,8 
господарство 

110000 Культура 2988,7 2254,3 75,4 
120000 Засоби масової 457,6 351,80 76,9 

інсЬормації 

130000 Фізкультура і спорт 2077,8 1592,80 76,7 

170000 Транспорт, дорожнє 376,3 310,9 82,6 
господарство, зв'пок, 
телекомунікації та 
інформатика 

250301 Кошти,що 9957,4 7693,8 77,3 

передаютьСJl до 

І-
JlemкaвHoro бюджету 

250000 ВИДВТJCИ, не віднесені 432,8 221,2 51,1 

- до основних груп 

Разом ВllДатків 99165,10 84331,00 85,0 

заrВJIЬllОro фО11Д)' 

ОргаНl1 місцевого самоврвдуваВRJI 
Касові видатки за звітний період по розділу «Органи місцевого 

свмоврвдув8.lШJl» СЮІ8JIИ 4354,2 тис.грн. ВИКОН8IIВJI видаткової частини по цьому 

розділу СЮІaJIО 74,6 %. 

Освіта 

Касові витрати за звітний період по розділу «Освіт&» c~~ 38 4~S,4 ~с.rpи. 
За рахунок цих коштів yrpИМУВ8JIИСЬ 8 зaгanьИООСВ1ТВ1Х ШКШ, nмназія 
ім.С.І.Олійиика, вавчальио-виховuий коldПJlекс, 16 дитячих садків, вечірия ШКОЛІ, 



s 
)!etодичиий кабінет, 
позaпudnьнізaкnади. 

централізована бухгалтерія, господарська rpупа, 4 

OxopOlla ЗДОРОВ'Я 
B~O~iднo до Програми «З турботою про кожного » в бюджеті міста Бровари 

на І ~ІВРІЧЧJI 2010 року пере~бачені видатки в сумі 16,3 тис.rpн. на безкоштовне 
та пшьгове забезпеченНJI ЛІкарськими засобами за рецептами лікарів. Касове 
ВИJ(онВННJI становить 13,3 тис.rpн. (81,6 %). 

СоціаЛЬІІІІЙ заХllСТ та соціальне забезпечеllllЯ 
ВиконанНJI видаткової частини бюджету міста по видатках на соціальний 

захист та соціальне забезпеченНJI за звітний період склало 24584,4 тис.rpн., або 
95,0 %. За рахунок цих коштів надавались пільги, субсидії, допомоги сім'ям з 
дітьми, yrpимувanись установи відділу у справах сім'ї та молоді, служби у 
справах дітей, територіальний центр по обслуговуванню пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадян, надавались пільги надані міською радою. 

Територіальний центр по. обcnyrовуванюо пенсіонерів та самітних 
непрацездатних громадян має 3 вїдділеННJI: соціальної допомоги на дому, 

грошової та натуральної aдpeCH~Ї допомоги, соціально-побyrовоі реабілітації 
денного перебувaнWl. 
По КФК 090412 <dнші ВИдатки на соціальний заХІІСТ населення» були 
здійснені видатки на суму 8173,3 тис.rpн., з них: 

- на поховання непрацюючих ГPOM8ДJIН - 13,8 тис.грн.; 
H8ДaнWI ГPOM8ДJIНВМ міста MaTepi~~oї допомоги - 1 o,~ тис.грн.; . . 

_ на здійснеНВJI ВИШlат компенсацll фІЗичним особам, JIК1 надають СОЦІальНІ 
послуги -78,7 тис.грн.; . . 
забезпечеНВJI безкошrовними оБІДами малозабезпечених ГPOM8ДJIН МІста -

67,0 тис.грн.; 8 • • 1 ОО 
_ ДОШІата до пенсії в розмірі 100,0 грн. гpoM8ДJIНaм Мlста, JIК1 ДОСЯГЛИ -

річного віку - 3,8 тис.грН. . . " 7 
За рахунок кошrів по КФК 091100 "Молод~ ~ограми бyrp~~о~ь .. 

. . б.· м проживання центр СОЦІальних спуж ДЛJI СІМ І, ДІтеи 
ІІ1ДЛ1ткових КЛУ ІВ за МІсце , 

та молоді, проводились. захОДИЇ<ФК 091209 "Фінансова підтримка громадських 
За рахунок коШl'IВ ПО . Р и ветеранів ВВВ в сумі 12,5 

організацій" виділено коШТИ На П1дТРимку ад . 

тис.грн. . К 091214 "Інші установи та заклади" ПРОВОДИJIИсь 
За рахунок коштІВ ПО КФ іальноі реабілітації дітей-інвалідів та Центру 

ВИДатки на yrpимания ЦентрУ соц 
опіки дитини у сумі 364,3 тис.грн. 

Унальвегосподаретво ЖИТЛОВО-КОМ . 4488 9 тис грн видатки були 
Касові видатки по цьому роздUIY склали , .., 

Направлені на благоустрій міста. 
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Культура 
ВиконанВJI видаткової частини бю . 

півріччя 2010 року характеризується надступЖету МІста по установах культури за І 
З ними даними: 

N!КФК 
агаЛЬ"IIЙ фО'IД тис. грн. 

ЗатвердЖСНО на І Касові % 
півріЧЧR ПОточного року видатки Вllконаннн 

з урахуванннм внссеllИХ 

зміll станом на 
01.07.2010о 

110103 Мистецькі заходи 84.3 55.0 65.2 
110201 Бібліотеки 366.4 264.9 72.3 
110202 Музеї та виставки 112.1 80,3 71,6 
110204 Палаци і будинки КУЛЬ1УDИ 603,0 462,8 76,7 
110205 Школи естетичного ВИХОВВННН 1730,3 )304,8 75,4 

дітеЯ 

110502 'Uентралізована бухгanтeDіR 92,6 86.5 93.3 
Всього 2988,7 2254.3 75.4 

По ~алузі «Культура та мистецтво» в місті діє сім закладів культури: дитяча 
мrзична mкола, дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей, міський клуб, 
МІСЬКИЙ культурний центр, міська бібліотека, міська бібліотека ДJIJI дітей. 
В звітному періоді в двох школах працювали такі класи: фортепіано, народні 

інструменти, струнно-смичковий, гітара, баян-акордеон, бавдура, духові 
інструменти, хореографічНИЙ. 

В закладах культури створені необхідні умови по відродженню і розвитку 
всіх жанрів самодіяльноі художньої творчості. ВПРОДОВЖ звітного періоду 
ПРВЦ10Вanи такі колективи: зразковий театр-студія <<Едельвейс», фОЛЬКJIорний 
ансамбль «ДОJUl», колектив сучасного танцю, студія бального танцю, 
хореографічний колектив «~еревички» та колектив народного танцю «Барвінок», 
ансамбль сучасного танцю «Альтаір», хореографічний колектив «Весenики», 
сучасний оркестр, ансамбль домристів «Акорд», хор молодПІИХ класів, 
літературне об'єднання (d(рИНИЦJI». 

Засобll масовоі і"формації 
На протязі звітного періоду по цьому po~iny пройшли видатки на загальну 

суму 351,8 тис.гри. За рахунОК цих коШТІВ вик~нували~ь ... зах?ди ~ограми 
дiиnьності та фінансової піДТРИМКИ. Б~оваРСЬК~I. реДВКЦІІ м~ськраионного 
радіомовлення та програми діялЬНОСТІ, ~шан~ОВОІ підтрИМКИ та шформування 
громад' д:orWLності органІВ МІсцевого самоврJIДyВання через 

СЬКОСТl щодо ии~ .,. т . "Н ." 
koUVu • о Броварської МІСЬКОІ ради « j, елеСТУД1Jl аше МІСТО ». 

".J AAВnЬHe ПІДприємств 
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• ФіЗІІЧl18 куль . 

На ПРОТЯЗІ звітного періоду по цЬО ~P8 ~ спорт .. 
суму 1592.8 Тис.грн. За рахунок МУ. роздшу проипши видатки ва загапьву 
ДІОСЩ центрanізована бухгалте ія КОШТІВ по даному розділу yrpимувanИСJl дві 
басейн "Купава" ПРОВО"Uln"сь р, сп~рткомnлекс "Світлотехніка" , nлавanьвий 

• ' fo\&'U"П СПОРТИВВІ заходи В бюджету МІста по закладам фізичної . икованНJI видаткової частини 
такими даними: культури та спорту характеРИЗУЄТЬСJl 

N! 
КФК 

130102 

130107 

130110 

130113 

ЗатверджеІІа на І Касоаівидатки 
півріччя поточного року 
з урахуванням внесених 

змін станом на 
01.07.2010р. 

Проведення навчanьно-
тренуввnьних зборів і змагань 

124,0 10В,3 

Утримання та навчвnьно- 1073,3 763,2 
тpeНYВВnЬHa робота ДИТRчо-
юнацьких СПОрТИвних шкіл 

Фінансова підтримка спортивних В03,3 652,1 . 
СПОDVД 

lЦентрвnізована бухranтeрія 77.2 69,2 
Всього 2077,8 1592.8 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'JlЗОк, 
телекомунікаціі та інформатика 

% ВlІконанЮІ 

87,3 

71,1 

81,2 

89,6 
76.7 

Впродовж звітного періоду по цьому розділу пройшnи видатки ва загальну 
суму 310.9 тис.гри. За рахунок цих коштів вадавались компевсаційні виплати на 
пільговий проїзд автомобільним та залізничвим транспортом окремим категоріям 
ГРОМаДИВ. викоиувanись заходи програми «З турботою про кожного)) в частині 
вїдпп(одyDаини втрат за безкоштовне перевезевия без обмежень пільгових 
категорій иаселения м.Бровари пасажирським автомобільним транспортом 
загального користувавня. 

Резервний фонд 
В БJОДЖеті міста Бровари на 2010 рік по КФК 250102 «Резервний фонд)) були 

передбачені видатки в сумі 150,0 тис.грн. 
Впродовж І півріччя 2010 року, в результаті перерозподілу видаткової частини 

бюджету, розмір резервного фовду було зменшено та використано на інші потреби, 
а саме: 

_ на суму 30,8 ТИС.lpИ .• згідно ррпеННJI Брова~сь~ої M~C~!<OЇ р~и від 20.05.2010.р. 
«ІІро внесения змін до ріmенвя БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради вІД 13.05.2010 року 
Н! 1519-83-05 <<Про бюджет міста ва 2010 !i~) та.. до додатків 2,3,5,6), 
направивши іх управлінню освіти БроварСЬКОI МІСЬКОІ ~ади ПО КФК 0702~1 
<сЗагальноосвітні шкоnИ (в т.ч. UIКола-дИТЯЧИЙ садок, Інтернат при ШКОПІ), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми) » 
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Станом на 1 nИlIIUI 2010 року · 

РОЗМІР резервного фонду складає 119,2 ТИС.грн. 

ІJlші ВІЩОТКІІ 
По КФК 250404 «Інші видатки» впродовж І півріччя 2010 о п ойпши 

видатки по загальному фонду на загanьну суму 193,0 тис. грн. в TO~ :слі. 
- по програмі в' ,. . .. щзначення державних та професійних СВЯТ, 

ювшеиних дат, заохочення за заслуги перед громадою м.Бровари _ 
16,3 тис.грн.; 

сплата членських внесків Асоціації міст України - 31,1 ТИС.грн.; 
оплата послуг агентству кредитний рейтинг, пов'язана з порядком 
надання кредитного рейтингу - 29,7 тис.грн.; 
п?слуги з розробки паспортів автобусних маршруПв - 3,0 тис.грн. 
ПІДТримка Броварської міськрайонної організації Товариства 
Червоного Хреста України в сумі - 17,7 тис.грн.; 
підтримка Броварського міського товариства інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату <<lIрагнення» - 35,2 тис.грн.; 
на виконання заходів по програмі «Обдарованість» на 2005-2012 рр 
- 60,0 тис.грн. 

За рах:уНОК вілЬНих ЗaJllllUК;В 610д:нсєmНІIХ KOII,m;B cmallOA' на 01.01.2010 poq 
видаткова частина бюджету міста була збільшена ІІа СУА'У 11814,0 nlllc.zpll., в т.ч. 
загального фонду 4500,0 nlllc.zpH., з них : 
I.Управлінню житлово-комунального господарства Броварської міської ради по 

КФК 100203 «Благоустрій міста» на суму 4500,0 тис.грн. 
СnЄ1f;ального фонду 7314,0 nlllс.грн., з них: . 
1. Управліввю житлово-комунального господарства Броварської міської ради на 
загальну суму 5200,53 тис.грн., з них: 
- по КФК 150101 (<капітальні вкладення» на суму 1000,0 тис.грн.; 
- ПО КФК 180409 (<Внески органів місцевого самоврядування У cтaтyrнi фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності» на суму 4200,53 тис.грн. . 
2. Виконкому Броварської міської p~ по КФК 1 ~04~9 <~нески оргаш~ 
місцевого самоврядування У cтaтyтвt фонди суб ЄlCТШ mдпpИЄМНИЦЬКОl 
діяльності» на суму 1 01,280 тис.грн. . .. 
3 В" . бvдш' иицтва Броварської МІСЬКОІ ради по КФК 150101 
• 1ДДJЛy КВПlТВJlЬного .І' 

«Капітальні вклвдеИНJI» на суму 2012,19 тис.грн. 



КФ!( 

150101 

.... 
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В,оdз,сєт розвитку А,;ста 

(сllє,(;алыlri фОllд) 

3DтверджеllО :J 

Назва ronoBlloro 
УРUYВDІІІІЯІ\І 

DО:JПОРВДllІІка коштів. об'єкт 
ВllесеllllХ :Jl\lill 

Віддіn капїт8nыlrоo БУДЇВIШЦТВD 
ІІа 1010 р. 

Броварськоі I\lїськоі радll 

Bcьoro, В Т.Ч. по об'єктах: 17801,71 
І1роектуваННR,коригування 

робочого проекту та будівництво 
адміністративного будинку з 
благоустроєм прилеглої території 

454,3 
та культурно-виставкового 

комплексу з ГЛJrдаЦЬКОIО залою на 

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

І1роектування, коригування 

робочого проекту та будівництво 344,2 
Кn8Довища по вул. Кутузова в М. 
Бровари 

І1роектування та реконструкція 
nnавальноro басейну "Купава" по 1534,7 
вул. Шевченка, ІОв м. Бровари 

Проектування та реконетрУJЩія 
nnавальноro басейну "Лідер" в м. 80,' 
Бровари 

Проектування та реконетрущїА 
магістральної вулиці районного 1827,7 
значення в м. Бровари (вул. 
Возз'єднання) 
Проектуваини,кор~анНJI 

робочого проеК1'У та 
2497,63 реконструкцїи вулицір8ЙОННОro 

значення (вул. Олімпійська) в м. 
Бровари Київської області 
І1роеК1'УваИИJI та реконетрущіJl 
внyrpішньокваpтanьного проіздУ 60,0 
(вул. Малокиївська) в м. Бровари 
Київської обл. 
І1роектуваиия, коригуванИJI 
робочоro проеК1'У та • 
реконструкцїИ магістральної вулиЦІ 5596,29 
зaranьномісьКОГО значення (ВУЛ •• 
Київська) в м. Бровари (І етап: ВІД 
об"'"ноі дороги до райоНУ 
Розвилка) в.т.ч.: 

Тllc.rp 11. 

касові % 
ВІІДВТКІІ ІІа ВllКОllа 

01.07.1010 ІІІІЯ 

6911,9 38,8 

261,5 57,6 

О О 

О О 

О О 

1027,6 56,2 

550,0 22 

О О 

108,8 1,9 



- проектні роБОТIt (KopIIГYBaHНJI 
робочого просК'l)' "РеКОНструкціJl 
MaгiCТPВnЬHOЇ вулиці 
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ЗDranьноміського значеНJI 330,0 О О (вул.Київська) В м.Бровари (І етап: 
від об'їзної дороги до раАону 
Розвилка)" 

ПроеК'І)'ВDННJI та реконструкціJl 
ДИТJlчої школи мистецтв по вуn. 

48,0 Нсзвnежності,12-б з благоустроєм О О 
ПРlmеглої території та шатровим 
дахом в м. Бровари 

ПроеК'І)'ВаННJI та реконструкцін 
господарчо-питного водопроводу 113,7 О О 
по вул. Київська в м. Бровари 

ПроеК'І)'ВВННЯ та реконструкцін 

приміщень військомату під офісні 44,9 33,8 75,3 
приміщення по вул. Грушевського 
вм.Бровари 

ПроеК'І)'Вання та будівництво 

зовнішніх кабельних мереж 1 О кв 
ДJUI елепропостачанНІ lV-ro 

. 

жилового району (від ПС 5199,8 4931,2 94,8 
"Алюмінієва", "Металургійна" дО 
РП(ТП)-5) вм. Бровари 

Київської обл. 11 черга 
УпраміНllВ "lТnово-

7811,0 179~5 22.9 KOмyJlanЬHoгo господарства 

150101 Всього, в Т .... по об'єктах: 1200,0 О О 

Будівництво магістрального 
водопроводУ по вул. 

200LO О О 
Старотроїцька 

ПроеК'І)'ВВННl та реконструкціА 
1000.0 .0 О 

ШЛJIXопроводів 

180409 ПОПОВllеllНИ CТD'J'Y'I1I11X фОllДів 6611,0 1790,5 27,1 

ПоповнеВНJI cтaтyrHoгo фондУ 3000,0 1579,S 52,3 
"СлУЖба замовника" 
ПоповненНІ cтaтyrнoro фондУ кп 2111,0 211,0 10 
"Броваритеплоенерroмережа" 
ПоповненНІ cтaтyrHoro фоНдУ 
комунального підприємства оо оо 

оо' оо ади КИlвСЬКОI 
О О БроваРСЬКОI МІСЬКОІ р 1500,0 

областісd)DоваDИВОДОканал» 
ВІІКОНКОМ Броварської &.іськоі 101,280 О О 

180409 paдll 



-
180409 

J J 
ПоповненНR С1'В'iyl'НОro фон.цу КП 
"Бровари-землеУстРій" 

101,280 О Ynpa8nillllB праці та СОЦ:lаХllету 
IlаселеllllВ Броварськоі I\lіськоі 
PDДII 

100,0 
ПоповненНR cтa'iyl'Нoгo фон.цу КП 

О 

<<Аптека матері і дитини» 200 О 
РАЗОМ 15914.0 8703,4 . . . ЦІЛЬОВІ фОllдll, утворе", ""IСІ(еВIIА'" радаА'" 

(Сllеціаль""й фОllд) 

Назва ronoBllooo РО:lПОРВАlІІlка 
ТlIС.I1JII. 

3атверА"АСеllО :І касові 
ypaxyвallHBl\1 ВllAаТКl1 118 
внесеНllХ 31\Ііl' 01.07.1010 

Ilа1010р. 

" -
BUКOHKOI\I Броварськоі міеькоі jJDД11 191,92 19U19 
3al\Iilla та реКОНІОІIІ.УАців nitЬтiB 191,91 191,519 
УпраDJIіll~В ОСВітl~.Броварськоt I\lіськоі 

: 
48S~78 lU . DІШІІ .. ... t • . . -

Проrpaма обдарованість(підвіз учнів) -
погашеНИJI заборгованості минулого року 16,9 1~ 
ПРОгРама <<Загальна середня освіта» 252,478 О 

Програма <<дошкільна освіта» 216,0 О 
- - , о 

; . . ... . : '. \. '.' о •• 

УпраВJiїlllі'И ~ітяо~о-коііуІlапы�оro'' 
. 

господарс:тва Броваосько' I\lіськоі OIДII 3058Д75 876,644 . 

РеКОН\іqJУIЩUa житлового фондУ 25,1 О 

УтРИМВННJI об'єJCТiв благоустрою 1258,808 707.319 

Утримання об'єJCТiв благОУСТРОIО зеленого 
309,506 111.816 roсподарства 

Організація робіт по безпеці дорожнього 
219,791 57.509 

..РУХУ 

Ремонт дорожнього покрИТПІ 1062,991 О 

БлaroустріА «ІІодвір' JI» 182rS79 О 

rJlpaВJI~IIIIB прїщі ~ eo~ilЦl~B~ГO ~I~ ~ 6107,327 142,190 : 

!lace.вeIIllB Броварськоі 'Iieь~oi p~11 : ." .' .. . . . 
6000,0 192,090 

ДОllJlата до пенсїі о 

Пільга в оплаті за користуванНJI житлом 
(квартирна плата) та в оплаті комунальних 

107,~27 50,1 

поJ:ЛYr 

'вNiдш-каіпітD.iiы�оп)' буді~іID~а 
- .. - і : . -, . . -'. "., . . 

336;6 
__ о 

~OBap~ЬKoi"liCЬKoi оадіі ; 
.. 

302,9 О 
~oelttYВaHНJI та peKOH".JI,7 'н поиміщень 

О 

О 

О 

33,6 

% 
BIIKOl18 

ІІІІЯ 

99.8 
99,8 

3.5 

100 
О 

О 

28.7 
О 

56.2 

36.1 

26.2 

О 

О 

4,0" -
І 

3,2 

46,7 

,І 

о 

О 



Ііnськкомату під офісні приміщеННJI по вул. 
12 

ГоуШевського в м. Броваои 

проеКТУВВННJI та капітальний ремонт 
.Іагістрanьної вулиці заranьноміСLКОГО 
значенНІ (вул. Київська) в м. Бровари (від 
вУЛ. 8 бере3НJ1 до вул. Гагаоіна) 33,7 О 
РАЗОМ 10180.0 1327.253 

ПОВСВIОlоча заПllска 
про бlоджетву заборговаllість по 
м. Бровари ставом ва 01.07.2010 р 

ЗАГ AJIЬВИЙ ФОНД 
Дебіторська заборгованість: 

О 

13.0 

Дебіторська за~орговавість ставом ва 01.07.10 р склала 230336,86 грІІ., 
31\Іевшенвв ПОРІВНВНО з початком року. 

В розрізі по КЕКВ: . 
КЕКВ 1120 - (нарахування на заробітну плату), заборгованість-168248,38 
rpH., ВИШІачені та нараховані в червні лікарняні, невїдшкодовані фондом 
coцianьHOГO страхування. 

КЕКВ 1131- (предмети обл8ДНaннJI та інвентар) - 48,17 грв. за видачу в підзвіт 
таловів ва бензин. 
ВКВ 1134 - (ОШІата поcnyr) - заборгованість - 23,44 гр,. передоплата за 
послуги зв 'JJЗку. 
ВКВ 1161- (оплата за теплопостачaиRJI) -1506,54 грв., заборгованість 
орендарів за теплопостачання. 
ВКВ 1162 - ( оплата за водопостачaиRJI) - 24,78 грв., заборгованість орендарів 
за водопостачании. 
ВКВ 1163 _ (оплата за електроенергію), має місце заборгованість орендарів 
-7565,55 грн., за електроенергію. . 
ВКВ 1170 _ (окремі заходи по реалізації державних програм) - 52920 грв., 
переДОШІата за оздоровлеВИJI дітей-інвалідів . 

Кредиторська заборгованість: 
Сума кредиторськоі заборгованості ва звітну дату склала -
7741407 74 б· шенна порівнвво з початком року. на 5845126,22 , грн., з lЛь,. • .. 
rp Ь ". бор~ованості термш оплаТІ. ВКОІ не настав -

н. загально. CYМII за • . , 
7153342,60 грн. 
Заборгованість в розрізі КЕКВ складає: 
NКВ 1111 ( заробітна плата) - 4197581,06 грн. 
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КЕКВ 1120 . (~арахуванИJI на заробітну плату) - 1167349,11 rpll. _ термін 
ВJmnати заробlТНОI мати OS числа. 

КЕКВ11131 (предмети обладнанИJI та інвентар) 1447,00 
недофінансовано. гpll. -

КЕКВ 1133 (продукТИ харчування) - 275632,61 ГPII. - недофінансовано., 
.пІШ 1134 . (оплата послуг) - 40~352,26 ГРІІ., виникла згідно договорів та 
ПРldiнJn'ИХ актІВ наданих послуг, теРМІН оплати якої не настав. 
ПКВ 1140 (видатки на віДрJlДЖенНJI}- 47394,71 rpll. - недофінансовано. 
ПКВ 1160 (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 647519,23 rpll. _ 
термів ОlIJlати якої не настав, оплата згідно догорів. 
Заборгованість в розрізі: 

ПКВ 1161 (оплата темопостачанНJI ) - 39074,45 ГрН. - недофінансовано; 
ПКВ 1162 ( оплата водопостачВННJI і BoдoBiдвeдeHНJI) - 660,60 ГРН. _ 
недофінансовано; 

ПІШ 1163 (оплата електроенергіі) - 99164,89 ГРН.- недофінансовано; 
ПІШ 1164 (оплата природного газу) - 45333,02 ГрН. - недофінансовано; 
ПІШ 1165 (оплата інших комунальних послуг) - 463286,27грН.
недофінансовано, а саме: . 

( послуги по ручному прибиранню; послуги по механічному прибиранню міста; 
послуги по вивозу ПІВ; послуги по утриманню парків; послуги по утриманню 
ICJIВДОВИЩ; послуги по утримавшо доріг); 
ВКВ 1170 ( доcniджеННJI і розробки, державні програми) - 130511,23 ГРН. -
недофінансовано; . • 
ВКВ 1300 (субсидії і поточні трансферти ) - існує заборгов8В1СТЬ в СУМІ 
855362,13 ГРН., змевmеВВJI, але має місце заборгованість по КФК 090000,170000 
за рахунок субвенцій з Держбюджету. 
ПКВ 2000 (капітальні видатки), а саме:, . .• 
ПП 2133 (капітальний ремонт інших об ЄКТ1В) - ВИВИКJIа заборгов8В1c:rь в c~ 
- 14258,40 ГРН., послуги по вставовnешпо нових МАФ ( мап0 аРХ1тектурш 
форми), згідно прИЙВJ1ТИX актів від 07.06.201 Ор. 

Прострочена заборгова·ність: .. 
ька заборговаНІСТЬ в СУМІ 

Має місце прострочена КР~ДІІТОРС б евцій з Держбюджету - 541140,92 
588065,14 грн., В тому ЧИСЛІ за рахунок су в 

rpи.. . . облвднaннJI та інвентар) - 95,50 грн. -
Пп 1131 ( предмети, матеРІали, 

недофінансовано. . б ержавві програми) - 46828,72 ГРН. 
КІп 1170 (доcniджеВНJII. розро .КИ, Д еві до основних грУп), по управлінню 
ПО І(ФК 250404 ( в~атки B~8B::;B. за. оформлеlШJl прав власвості ва 
IСОмуваnьвоі влаСНОСТІ. - 46~ ~Мади м. Бровари. . 
неРухоме майво Т~РИТОРlaJJЬВО~ гр сферти) _ 541140,92 грн. 
КlКВ1300 ( субсидії і пОТОЧВ1 тp~ 



по КФ}( 090000 ( соціальний захист 14 • 
по КФ}( 170000 (транспорт доро та СОЦІальне забезпечення) - 487282 68 гpll , жнє господар' ,., 
інформатика)- 53858,24 rpll. за рахун б .ство, зв JlЗОК, телекомунікаціJl та 

ок су венЦІЙ ДерЖбюджету. 

• СПЕЦІAJlЬНИй ФОНД 
ДеБІторська заборгованість склала -104594 
з6iJJьшеllllR поріВllЯllО з початком ро ' 4 ГРН., 

ку ІІа BCIO СУІ\ІУ· 
О &:Оl\lе: ' 

КЕКВ 1120 ( HapaxyвaHНJI на заробіт пп ) Вluшачені nїкapНJIНi за червень не вщ.НУmк ату - .lф027з,44 ГРІІ:, нараховані та , одоваю ондом СОЦІального 

CТPВXYВaнНJI. 

КЕКВ 1134 ( оплата послуг, крім комунальних) - 126 ОО 
КЕКВ 1165 ( оплата інших комунальних послуг)- 60 ОО грн. . 
орендарів за спожиті комунальні послуги. ' грн., заборгованІСТЬ 

Кредиторська заборгованість: 
Має ~icцe кредиторська заборгованість в сумі - 10 212 085 28 н. в то 
ЧПCJIІ прострочена - 8 139 006,19 грн. ' гр, му 
Взаnші зменmеннн заборгованості порівннно з початком року. 

порівнвно з попереднім звітним періодом - зменшеннн •• 

Заборгованість в розрізі КЕКВ складає: 

пкв 1111 ( заробітна плата) - 65000,00 грн. 
I(EIaJ 1120 ( нарахувания на заробітну плату) - 23660,00 грн. - термін виплати 
заробітної плати OS числа. 
пкв 1134 ( оплата послуг, крім комунальних) - 937140,25 ·грн. в TOl\ty числі 
прострочена - 913912,62 грн. - недофінансовано. 
а саме: 

913912,62 грн. _ поточний ремонт дорожніх знаків, поточний ремонт мереж 310, 
згідно приiiwrrиx актів від 26.11.09р; в тому числі 80932,00 грн. - послуги по 
навесеmпo дорожньої розмітки згідно прИЙВJlТИX актів від OS.08.2009p. 
Прострочена. . 
23224,90 грн. _ стяrвеВИJI боргу по (ВКБ), справа К!! 10/029:'1 О від 06.04.201 Ор 
термін опnати нкоі не настав. 
2,73 грн. _ оплата комісііВАТ АБ «Vкргвзбанк» по договору К!!320 від 14.01.10р-
термін оплати вкоі не настав. 
I(EКВ 1165 ( оплата ЇІППИХ комунальних поcnyг) - 3388,80 грн. - по оплаті робіт 
по гідравл. випробуваввю виyrpіІпньої системи опanеННJI кп (комунальних 
підприємств) за договором· К!!О 1102/193-20 1 О, термін ОПJJатв нкоУ не настав. 
I(EКВ 1343 (' (iвmi поточні трансферти иасenевmo )-123444,03 грн. в TOl\ty числі 
Прострочена -75408,47 грн. • . 
за ВЇДШКОДУВaВИJI житnово-комун8ЛЬНИХ поcnyг - ведофшансоваво. 



}(ЕР - 2000 ( капіТВJlЬні видатки) - 905~~52 20 • 
7149685,10 rpll. ' гpll. В TOIIY ЧІІСЛІ прострочеllа-

8 CJll\lе: 

}(ЕР 2123 (інше будівництво) - 544133,81 ГPII., 
порівНJlНО з початком року - зменшенНJI. 

порівняно з попереднім звітним періодом - зменшення. 
8 С81\1е: 

344134,61 ГРН., - за проектування, КОригуванНJI робочого проекту та будівництво 
J(JI8ДОВИЩа, прострочена. 

199999,20 rpll. - .за будівництво водопроводу згідно акту виконаних робіт від 
23.06.201 Ор. 
ХЕКИ 2133 ( капітальний ремонт інших об'єктів) -1385875,80 грн. в ТОМУ Чllслі 
прострочена -1344769,80 грн. 
поріввmо з початком року - зменwенНJI. 
поріввmо з попереднім звітним періодом - зменwеННJI .. 
8 coale: 
-41106,00 грн. - ВИНИЮІа згідно підписa8НJI акту виконаних робіт від 
23.06.2010р, термін оплаПI вкоїне настав. 

-109998,00 грн. - за кап. ремонт актового залу школи N!! 7, прострочена в зв'JI3ку з 
недофінансуванням, прострочена. 

1201121,00 грн., вся сума прострочена - кап. ремонт дорожнього ПОІСриnя вул., 
ЗJiдво договорів, з моменту підписaниJI актів виконаних робіт простроченою 
етапа Об.08.08р; 21.07.08р; 21.11.08р; та кап. ремонт міжбудинкових проїздів 

прострочена стала 20.01.2010р. 

33650,80 грн. - проектув8.JIВЯ та кап. ремонт маПстрanь~оі вулиці (міського 
зиачеНВJI); прострочена. 
пкв 2141 ( рекоиструкція житлового фонду) - 25098 гри. простр~чена -
проведено експертизи ж/б по вулиці, згідно договору оплати на ПРОТJI31 зо кал. 
днів з моменту підписав:ня azcry вихонаних робіт від 07. 12.2009р. 
порівllJIНО з початком року - без змін. . 
порівllJIНО З попереднім звітвим періодом -без змш. • 
КЕКВ 2143 ( рекоиструкція iиmиX об'єктів) - 7104344,59 грн., в ТОМУ ЧИСЛІ 

ПРОстрочена - 5435682,69 грн. 
aQ~ . ф. 

. фасаду ІПКОЛИ Н!! 9; - недо 1Нвнсоввно, 68175,60 грн. - peKoBcтpyxцtJI 

nPОстрочена. реконструкція приміщень військомату під 
302858,19 грн. - проектуваввя та 

офісні приміщеивя; прострочена. аввя та реконструкцію плавanьних басейнів -
6733310,08 грн. - за npderryв аввя та реконструкція мariстральних вуnиць 
<<Крхава » та « Лідер»; npое~ого зsачellНJlj проеIC'l')'Вaиsя та реконструкція 
РВИОнного звачeввJI; загальвоМ!СJa 
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ІОІЬцень військкомату під офісні приміщенНJI; проектуввнНJI та реконструкція 

ПРсподарчо-питного водопроводу; ro 6. ,. ф. 
Вllще заЗllачена за орговаlllСТЬ ВIIВllкла: в зв изку з ведо ІВВІІСУВВІІІІИІІ. 

начaJIЬНИК • 
Н.О.Паламарчук 

фіНансовоГО управЛІННЯ 

.-
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