
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ
п’ятдесят третьої сесії восьмого скликання

26.01.2023 м. Березань № 31

Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VІІІ „Про
бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні“,  частини 5 статті 23, статей 22, 76, 78, 85, 91, 93, 96
та  101  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 бюджетних призначень
Березанської міської територіальної громади на  2023  рік,  Березанська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до рішення Березанської міської ради від  22.12.2022  №
190-50-VІІІ  „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на
2023 рік“, виклавши:

1) другий абзац пункту 1 у наступній редакції:
„видатки місцевого бюджету у сумі  281  730  098,00  гривень,  у тому числі

видатки загального фонду місцевого бюджету 243 758 095,00  гривень, видатки
спеціального фонду міського бюджету 37 972 003,00 гривень згідно з додатком
3 цього рішення;“;

2) додатки  2, 3, 6, 7 зазначені у пункті 13 у новій редакції (додаються).
2.  Передати у  2023  році за рахунок вільного залишку бюджетних коштів

загального фонду бюджету Березанської міської територіальної громади кошти
в сумі  100  000  гривень  (сто тисяч гривень)  на придбання паливо-мастильних
матеріалів для виконання службових повноважень Сектору поліцейської
діяльності №1 (м Березань) Броварського РУ поліції ГУНП в Київській області,
які фінансуються за рахунок державного бюджету.

3.  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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