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Проект 

 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 

Броварського району Київської області від 23.12.2021 року № 628-19-08 

«Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 2022 рік» 

та додатків  1, 2, 3, 5, 7 

                            

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України та 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, соціально – 

економічного розвитку, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, 

Броварська міська рада Броварського району Київської області 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести наступні зміни до рішення Броварської міської ради 

Броварського району Київської області від 23.12.2021 року № 628-19-08 «Про 

бюджет Броварської міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами): 

 

1.1. в абзаці 2 пункту 1 цифру «1 797 555 333,29» замінити на цифру 

«1 797 571 918,29», цифру «1 653 070 233,29» замінити на цифру 

«1 653 086 818,29»; 

 

1.2. в абзаці 2 пункту 1 цифру «1 982 925 246,50» замінити на цифру 

«1 982 941 831,50», цифру «1 574 967 403,69» замінити на цифру 

«1 545 983 988,69», цифру «407 957 842,81» замінити на цифру 

«436 957 842,81»; 

 

1.3. абзац 3 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: «профіцит 

за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 107 102 829,60 гривень, у тому 

числі: профіцит у сумі 226 883 885,33 гривень, напрямком використання якого 

визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду), з яких на фінансування видатків бюджету розвитку – 

188 435 285,33 гривень та на погашення кредитів від Акціонерного товариства 

«Державний експортно-імпортний банк України» - 35 555 600,0 гривень, від 

міжнародної фінансової організації - Північній фінансовій корпорації (НЕФКО) 

– 2 893 000,0 гривень та дефіцит у сумі 119 781 055,73 гривень, джерелом 

покриттям якого визначити направлення залишку коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Броварської міської територіальної громади станом 

на 01.01.2022 року, згідно з додатком 2 до цього рішення»; 
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1.4. абзац 4 пункту 1 рішення викласти в наступній редакції: «дефіцит 

за спеціальним фондом бюджету громади у загальній сумі 292 472 742,81 

гривень, джерелами покриття якого визначити: надходження коштів із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 188 435 285,33 

гривень, залучення кредиту від Акціонерного товариства «Державний 

експортно-імпортний банк України» - 85 064 057,48 гривень, залучення кредиту 

Північної екологічної корпорації (НЕФКО) – 9 450 000,0 гривень, та 

направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету 

Броварської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року у сумі 

9 523 400,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення; 

 

1.5. в пункті 5 цифру «671 362 360,48» замінити на цифру 

«700 862 360,48». 

 

2. Додатки 1, 2, 3, 5, 7 до рішення Броварської міської ради від 23.12.2021 

року № 628-19-08 «Про бюджет Броварської міської територіальної громади на 

2022 рік» зі змінами викласти в новій редакції (додається).  

 

3.Фінансовому управлінню Броварської міської ради Броварського району 

Київської області проводити фінансування видатків згідно з даним рішенням.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Миколу БАБАКА. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Ігор САПОЖКО 

 

 

 

 

 

 

м. Бровари 

від ___________ 

№  ___________ 


