
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київСЬКоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

[Про надання дотації кп «Броваритеплоенергомережю> 
за 1 ~артал 2009 року з різниці в тарифах на теплову --, 
енерпю, що вироблялася, транспортувалася та постача
лася населенню, і яка виникла у зв 'язку з невідповідністю 
фактичної собівартості теплової енергії тарифам, що 
затверджувалися органами місцевого самоврядування 

3 

Розглянувши лист кп "Броваритеплоенергомережа" від 29.04.2009 року 
N!! 04-706 «Про виділення дотації кп «Броваритеплоенергомережю>, на 
виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року N!! 
392 «Деякі питання фінансування розрахунків за природний газ суб'єктів 
господарювання, що виробляють теплову енергію, яка споживається 
населенням», зважаючи на складне фінансове становище, що викликане 
несвоєчасними розрахунками населення за спожите тепло і заборгованістю 

підприємства перед постачальниками газу, Броварська міська рада відмічає 
про необхідність позитивного вирішення даного питання. 

З метою недопущення погіршення фінансового стану кп 

"Броваритеплоенергомережа" через зростання заборгованості перед 
постачальниками газу та керуючись п.п.4,5 ст.31 Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги», ч.6 ст.20 Закону України <<Про 
теплопостачання», п.23 ст.26 , ст 64 Закону України <<Про місцеве 
самоврядування» , Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

" . . . 
1. Виділити кп "Броваритеплоенергомережа дотацІЮ з РІЗНИЦІ В 

тарифах на теплову енергію, що вироблялася,. тра~сп~ртувалася T~ 
постачалася населенню, і яка виникла у зв'язку З неВІДПОВІДНІСТЮ фактичНОl 
собівартості теплової енергії тариф~, що .. затве~джувалися органами 

. 1 2009 року У СУМІ 4331655 гривень. МІсцевого самоврядування за квартал " . . 
2 З б' кп "Броваритеплоенергомережа . видшеНІ кошт~ 

. о ов язати заборгованОСТІ за газ спожитии 
використати виключн.о в p~OK погашення озрахунків ПО погашенню 
у 2009 році, але тшьки ПІСЛЯ проведе~ня ~OM перерахування коштів 
заборгованості з різниці в тар~фах з~ 200п8 РІК, и КМУ від 5 березня 2009 

.. б ... . ПОВІдНОСТІ до останов державНОІ су веНЦll у ВІД 

року Н!! 193. 

. . 
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3. Фінансовому управліннJO внести на розгляд Броварської міської 
ради пропозиції щодо внесення змін до БJоджету міста з урахуванням п.l 
цього рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
фінансового управління Броварської міської ради Ковриry соп. та заступника 

міського голови Голубовського ГоП. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови -
секретар Броварської міської р 

МоБровари 
від ее 10 » dI~ 2009 ро 
14'51 ~-f()9 - ,2,- g-

ІоВоСапожко 



ПОДАНЮІ: 

Директор " 
,кп "Броваритеплоенергомережа 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник фінансового управління -

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

Голова постійної депyrатської комісії 
з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету та цін 

Заступник голови постійної депутатської 
комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 

О.В.Коршак 

Г.П.ГолубовськиЙ 

,w с.п. Коврига 
, ~ 
~ І.Г.Лавер 

," 

Н.І.Гнатюк 

А.В.Булка 

Ю.А.Сердюк 



ПРОТОКОЛ Ни 

засідання постійної комісії Броварсько··· .. • І МІСЬКОІ ради 

З питань СОЦІально-економічного та культурн ого розвитку, 
бюджету, фінансів і цін 

від зо квітня 2009 року 

прИСУТШ: -
Голова комісії ОУlІка ;І.іЗ. 
ЗастуПНИК голови ІІа є I.fh Є, Н. 
Секретар комісії мА оиlОСОІ Н, О . 
Члени комісі} 1) ('О3А еНIcО {J. Н. 
2) /і1Івu (! 11 13. 
3)~ __________________________________ __ 

4)_-------------------

3АПРОШЕШ: 

1. Коврига Світлана Павлівна - начальник фінансового управліННJI. 

2. Коршак Оксана Володимирівна - директор Комунального підприємства 
(ffiроваритеплоенергомере~). 

ПОРЯДОКДЕВВИЙ: 

1. Про здійснеННJI запозичення до міського бюджету міста Бровари. 

2. Про надання дотації кп «Броваритеплоенергомережа» за І квартал 
2009 року з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, 
транспортувалася та постачалася населенню, і яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної собівартості теплової енергії тарифам, що 
затверджувалися органами місцевого самоврядування. 

СЛУХАЛИ: 

1. СЛУХАЛИ: 

Доповідає: 

ГОJlОВУЮЧИЙ: 

ГОJlосуваJJИ: 

Про здійснення запозичення до міського бюджету міста 
Бровари. коврига Світлана Павлівна - начальник фінансового 
управлШня. .. 
чи є інші пропозиції до даного проекту РІшення У члеНІВ 
комісії? ... .. 
Хто за те, щоб рекомендувати сесії БРОВ~РСЬКОІ MICЬ~Ol 
ради прИЙНЯТИ даний проект рішення в ЦІЛому без ЗМUI, 
прошу голосувати. 

"за" - S -



ВllріШIIJlИ: 

2. сJIYXAЛИ: 

Доповідає: 

ГОJlОВУЮЧИЙ: 

ГОJlосували: 

Вирішили: 

"проти" . ~ -\І~U~ЛD 
"утримались" -НЕ б У" о 
Рекомен~вати сесії Броварської міської .. 
проект РІшення «Про здійснення запозиче::И ПР~ИНJlТИ 
бюджету міста Бровари» в цілому без змін. дО МІСЬКОГО 
Про надання дотації кп «БроваритеПJlоенергомережа» 
за І ~вартал 2009 року з ріЗНllці в таРllфах на теПJlОВУ 
eHeprllO, що вироблялася, транспортуваласи та 
пос~ача~ас~ населеННIО, і яка BIIHIIКJla у зв'язку з 
неВIДПОВIДНIСТIО фактичної собівартості теплової енергії 
тарифам, що затверджуваЛllСЯ органаМIІ місцевого 
самоврядування. 

~оршак Оксана Володимирівна - директор Комунального 
ПІдпр~ємства «БроваритеплоенергомереЖа». 
Чи ~ ~нші пропозиції до даного проекту рішення у членів 
КОМІСlі? 

Хто за те, щоб рекомендувати сесії Броварської міської 
ради прийняти даний проект рішення в цілому без змін, 
прошу голосувати. 

"за" - 5 
"проти" - Н Е 159Ло 
"утримались" - (-4- Е ~~"o 
Рекомендувати сесії Броварської міської ради прийняти 
проект рішення «Про надання дотаціі кп 
<фроваритеnлоенергомережа» за І квартал 2009 року з 
різниці в тарифах на теплову енергію, що вироБJIJlJlася, 
транспортувалася та постачалася населенюо, і яка виникла 
у зв'язку з невідповідністю фактичної собівартості теплової 
енергії тарифам, що затверджувалися органами місцевого 
самоврядування» в цілому без змін. 

РІШЕННЯ КОМІСІЇ: 

1. Рекомендувати сесії Броварської міської ради прИЙНJIТИ проект рішення <dIpo 
здійснеННJI запозичення до міського бюджету міста Бровари» в цілому без змін. 

2. Рекомендувати сесії Броварської міської ради прИЙНJIТИ проект рішеНВJI <dIpo 
надання дотації кп <фроваритеnлоенергомереЖа» за І квартал 2009 року з 
різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та 
ПостачалаCJI населенню і яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної , . 
собівартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися органами МІсцевого 

самоврядування» в цілому без змін. 

Голова комісіі А.В.Булка 

Секретар комісії н.о. Балашова 
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~ПУТАТБРО~АРСЬК~і~СЬКОlрАДИ 
КИlвСЬКОІ ОБЛАСТІ 

07400, 1\1. Броварв, Кпіве.ка обл., вул. ГаraріИD, 15, тел. 8(294)5-34-39 

,; h Иt «bJ..J) !c.МТN4. 2009 
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ДєnуmаmС6НЄ 3BePIIeIINR 

В.о. міського голови 
САПОЖКУ І.В. 

Шановниі Ігоре Васильовичу! 

, До мене, депутата міської ради, надходить чисельні скарги та звернеВНJI 
rpОМ8ДИИ міста щодо порymеНIUI громадського порядку та норм етичноі 
пЬвеДїнки у парку відпочинку "Перемога". 

Зокрема, занепокоЄШUI та обуреНИJI громВДJПI ВИКJIИI(ає несаищіОRОВаииі 
p~ ,транспортних засобів по території парку, мають місце непоодинокі 
вціІадки, коли власники автомобілів, мотоЦИІОІЇВ, мопедів ЇЗДJ1ТЬ на великих 
ШВидкостях по тротуарних доріжках, де громадини рухаюТЬСJl з ДИТJIЧИМИ 
колисками, маленькими дітьми, що стангвить небезпеку ДЛJI ЖИТІJI та здорови 
дni меmкшців міста. 

• О. З метою врегуmoв8ИНJI вищенаведеного питання, в межах депутатських 
ItС?~оВажень та керуючись ст. 12 ЗУ" Про статус депутатів місцевих рад" 
І1РОШУ: 
. ~ ... . , ... 

- : ~адати протокольне дорученви спецвїДДi.JJy КОНТРОЛЮ за ~BOM 
~'nJlГОУСТРОЮ міста та зовнішнім дизайном разом з юридичним ВJДДШОМ 
~~icOHKOМY підготувати рішеННJI Броварськоі ~iCЬKoi ради Пр~ правила 
та:. 9QмежеННJI в»ізду транспортних засоБІВ ва теРИТОРІЮ парку 
"Перемога" • . 

f 
З повагою, . 
Д~IJY.18Т міської ради, 
Голова постііної комісіі З питань 
'законності та праВОПОРJlдКУ О.М. Мllхайлов 

1 



ДЕПУТАТБРОВАРСЬКОЇ N.ПСЬКОЇРАДИ 

~ Ng f(1(k-f « Н)) Ae~.,-R 2009 
--

київської ОБЛАСТІ 

Де"У11111111С6не звернеНl1R 

Генеральному ДІІректору кп 
« Служба замовника» 
Ковризі П.І. 

НаЧaJJЬНИКУ Управліния ЖlIТЛОВО
КОМУНaJJьногогосподарства 

Морозовій в.о. 

До мене, депутата міської ради, неодноразово звертаюТЬСJl мешканці 
будинку Н!! З ПО вул. Грушевського, м.Бровари, зокрема під»їздів N!!N!! 7,8 ( в 
:>сновному це пенсіонери та батьки малолітніх дітей ) з скаргами на 
аротиправні дії IpOM8ДJIН, пі паркують транспортні засоби в зеленій зоні 
ra позбaвmпoть іх тим самим MicЦJI та можливості відпочинку. 
Також, значна кількість мешканців будинку просить підтримати іх 

:mопотання щодо встановлеННJI огорожі зеленої зони з метою убезпечеННJI 
,ЮЇПJl та ЗДОРОВ»JI та HaдaННJI можливості відпочинку. 
Мною здійснено обстежеННJI ВИКJIадених обставин, ВИЮІадені факти 

аідтвердились. 
К~руючись ст. 12 ЗУ « Про статус депутатів місцевих рад» прошу 

10ЗИТИВНО рОЗГJIJШYТи питання щодо облаштування огорожею зеленої зони 
5удинку Н!! З ПО вул. Грушевського м.Бровари, зокрема прилеглої до під»іздів 
;V!!.N'!! 7,8, загальною довжиною 12 метрів. 
. у зв»язку з необхідніс'ПО звітування перед виборЦJIМИ, прошу надати 
1Исьмову інформацію щодо викон8ВНJI депутатського звернеННJI. 

) повагою, 
!(епутат міськоі ради, 
rолова постійноі комісії з питань 
:аконності та правопорядку О.М. МихаЙJJОВ 

1Ш. 8- OSO-37S-93-20 
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