
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 п’ятдесят третьої сесії восьмого скликання

26.01.2023 м.Березань № 27

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Березанської
міської територіальної громади
за 2022 рік

Відповідно статті  26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“,  до частини  4  статті  80  Бюджетного Кодексу України,  враховуючи
рекомендації постійної депутатської комісії міської ради з питань бюджету та
фінансів,  соціально-економічного розвитку,  підприємництва,  регуляторної
політики, торгівлі та захисту прав споживачів, з метою затвердження виконання
дохідної та видаткової частини бюджету Березанської міської територіальної
громади за 2022  бюджетний рік, Березанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання місцевого бюджету  за 2022 рік:
по доходах у сумі  305  676,5  тис.  грн  (триста п`ять мільйонів шістсот

сімдесят шість тисяч п`ятсот гривень);
по видатках у сумі  289 363,9  тис.  грн  (двісті вісімдесят дев`ять мільйонів

триста шістдесят три  тисячі дев`ятсот гривень);
з перевищенням доходів над видатками у сумі  16  312,6  тис.  грн

(шістнадцять мільйонів триста дванадцять тисяч шістсот гривень);
у тому числі:
1) по загальному фонду місцевого бюджету:
по доходах у сумі 295 162,0 тис. грн (двісті дев`яносто п`ять мільйонів  сто

шістдесят дві тисячі гривень);
по видатках у сумі 240 549,5 тис. грн (двісті сорок мільйонів п`ятсот сорок

дев`ять тисяч п`ятсот гривень);



з перевищенням доходів над видатками у сумі 54 612,5 тис. грн ( п`ятдесят
чотири мільйони шістсот дванадцять тисяч п`ятсот гривень).

2) по спеціальному фонду місцевого бюджету:
по доходах у сумі 10 514,5 тис. грн (десять мільйонів п`ятсот чотирнадцять

тисяч п`ятсот гривень);
по видатках у сумі 48 814,4 тис. грн (сорок вісім мільйонів вісімсот

чотирнадцять  тисяч чотириста гривень);
з перевищенням видатків над доходами у сумі 38 299,9тис. грн (тридцять

вісім  мільйонів двісті дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот гривень).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську

комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного
розвитку, підприємництва, регуляторної політики, торгівлі та захисту прав
споживачів (Тимченко С.В.).

Міський голова                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО



Рішення розроблено фінансовим управлінням виконавчого комітету
Березанської міської ради

Начальник фінансового управління Валентина МАТВІЄНКО

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради Сергій ГУРА

Перший заступник міського голови Руслан ХРУЛЬ

Завідувач юридичного сектору Людмила ОЛЕКСІЙЧУК

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції Ірина МАРТИНЕЦЬ

Голова постійної депутатської
комісії міської ради з питань
бюджету та фінансів, соціально-
економічного розвитку,
підприємництва, регуляторної
політики, торгівлі, захисту прав
споживачів Сергій ТИМЧЕНКО
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