
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про здійснення запозичення до міського бюджету І 
міста Бровари 

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.04 .. 2009 р. N!! 392 «Деякі питання фінансування розрахунків за 
природний газ суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію, 
яка споживається населенням», міська рада . 

ВИРІшила: 

І. Здійснити у 2009 році запозичення до міського бюджету міста Бровари у 
формі банківського кредиту, забезпеченого простим векселем, на погашення 

комунальному підприємству Броварської міської ради 
«Броваритеплоенергомережа» заборгованості, яка утворилася за І квартал 

2009 року з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, 
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з 

невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, тарифам, що 
затверджувалися органами місцевого самоврядування, відповідно до істотних 

умов. 

2. Затвердити наступні істотні умови запозичення: 
2.1. Розмір запозичення (основна сума боргу) - 4 33 І 655 грн. 
2.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами до міського 

бюджету не повинна перевищувати 27 % річних. 
2.3. Період, на який здійснюється запозичення 3 роки . 
2.4. Відсотки за користування залученими коштами погашаються 

щомісячно на умовах, встановлених відповідною угодою. 
3. Броварській міській раді для отримання запозичення укласти з 

фінансовою установою кредитний договір та договір застави векселів. 
4. Мета запозичення - залучення коштів до спеціального фонду бюджету 

міста Бровари для надання дотації комунальному підприємству Броварської 
міської ради «Броваритеплоенергомережа» з різниці в тарифах на теплову 
енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка 

виникла у зв'язку з невідповідністю фактич~ої вартості теплової енергії, 
тарифам, що затверджувалися органами МІсцевого самоврядування на 

погашення заборгованості, що утворилася за І квартал 2009 року за спожитий 
природний газ, отриманий від НАК «Нафтогаз України». 
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s. Передбач~ти у ~агальному фонді міського бюджету м. Бровари на 2009 _ 
2011 рр. окреМІ стаТТІ витрат для обслуговування боргу. 

6. Дане рі~ення набирає чинності Піс~я повного перерахування у 2009 
році субвеНЦl~ з де~жав~ого бюджету МІсцевим бюджетам на погашення 
заборговаНОСТІ з РІЗНИЦ~ в тарифах на теплову енергію, послуги з 
водопостачання та ВОДОВІдведення. що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної 

вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення 
тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами 
державної влади чи органами місцевого самоврядування згідно постанова 
Кабінету міністрів України від 05.03.2009 N!! 193 «Питання реалізації cTaтri 53 
Закону Украіни «Про Державний бюджет України на 2009 рік». 

7. Доручити виконуючому обов' язки міського голови - секретарlО ради 
Сапожко І.В. укласти угоду від імені міської ради з установою банку на 
отримання запозичення до міського бюджету міста Бровари після виконання 

пункту 6 даного рішення.. . . 
8.Контроль за виконанням РІшення покласти на КО~ІСІЮ. з п~тань 

соціально-економічного та культурн у, бюджету, фІнаНСІВ та ЦІН. 
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Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар р 

М. Бровари 
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Подання: начальнИК 
фінансового управління 
Броварської міської ради 

пОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

~ с.п.КО8рItГl 

В.О. Андрєєв 

_ начальник юридичного відділу С d l.г.лавер 
/JtIvll1#if щr/'Q//{;UpJ nrдf/"уиol ~ ~J.I)~,tP~. ~ ~ 
IrГ~.{)ty,tIф. _ ~ya~~ . 

- начальник загального Bi~ ;:ё Н.І.ГнIn1DК 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін ----~Ч-- А.В.Булка 



Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 30.04.2009 року, проект рішення, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про здійснення запозичення до міського бюджету міста Бровари 

Начальник 
фінансового управління 

С.П.Коврига 
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