
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвської ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про розгJIJЩ пр.отесту Броварського міжрайонного -, 
прокурора радника IОСТИЦll Щербини С.А. від 27.04.201 О Н!! 1648 вих 
на рішення ?роварської міської ради від 18.03.2010 Н!! 1459-80-05 
«Пр~ РОЗМІщення тимчасово вільних коштів міського бlоджету 

МІста Бровари на депозитних рахунках і установах банків» 

/0 

Роз~~ПІИ протест. Броварського міжрайонного прокурора радника 
юCТИЦlI Щербини С.А. ВІД 27.04.201 О Н!! 1648вих на рішення Броварської 
міськоіради від 18.03.2010 Н!! 1459-80-05 «Про розміщення тимчасово вільних 
IComтiв міського бюджету міста Бровари на депозитних рахунках і установах 
бamdв» щодо його скасування як такого; що суперечить вимогам ст.209 
Земельного кодексу України, заслухавши інформацію начальника фінансового 
упрaвniвви Броварської міської ради Ковриги С.П., керуючись ст.21 Закону 
Украіни «Про прокуратуру», ст.59 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в України», а також враховуючи пропозиції постійної комісії 
з питань законності та правопорядку, міська рада 

вирішила: 
1. Інформацію начальника фінансового управління Броварської міської ради 
Ковриги с.п. ВЗЯТИ до відома (додається). 

2. ВідхилиТИ протест Броварського міжрайонного прокурора радника lостиції 
Щербини С.А. від 27.04.2010 Н!! 1648вих на рішення Броварської міської 
ради від 18.03.2010 Н!! 1459-80-05 «Про розміщення тимчасово Binь~ 
коштів міського бюджету міста Бровари на депозитних рахунках І 

устаиовах банків». 
3. В 10-денний термів повідомити Броварського міжрайонного прокуро~а 

радника юстиції Щербини С.А. про наслідки розгляду протесту ВІД 
27.04.2010 Н!! lб48вих на рішення Броварської Mi~ЬKOЇ ради B~ 18.~3.2010 
N! 1459-80-05 <<Про розміщення тимчасово вІЛЬНИХ КОШТІВ. МІського 
бюджету міста Бровари на депозитних рахунках і установах банкш» .. 

4. КонтролЬ за виконанням цього рішеНН&~~Q и на заступника МІСЬКОГО 
ГОЛови Андрєєва в.о. * ~: t ~ It і1 
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ВИkонуючий обов'язки 
міСького голови - секретар ради 

.ф cr .... 
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І.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: ~~ .... , 
начanьник фінансового управління ___ ~LyL~_~ __ -- С.П.Ковриг , І' 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського гоnови В.ОАндрєєв 

- нач8JIЬНИК юридичного відділу _____ ---===::s!._ І.Г.Лавер 

--_--. 

- нач8JIЬНИК загального відділу І.Гнатюк 0-· 
- гоnова комісії з питань законності 
та правопорядку _____ +-__ О.ММихайлов: 
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ІНФОРМАЦІЯ 

по РОЗГJIЯДУ протесту Броварського міжрайонноro прокурора 
радника юстиції Щербини С.А. від 27.04.201 О Н! 1648 вих 

на РІ~ення Броварської міської ради від 18.03.2010 Н! 1459-80-05 
«Про РОЗМlщеНIIJI тимчасово вільних коштів міського бюджету міста Бровари 

на депозитних рахунках і установах банків» 

Протестом Броварського міжрайонного прокурора радника юстиції 
Щербини ?.А .. ВІД .. 27.04.201.0 Н!! 1648вих пропонуєтьси скасувати рішенНJI 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 18.03.2010 Н! 1459-80-05 ееПро розміщенНJI 
тимчасово вільних коштів міського бюджету міста Бровари на депозитних 
рахунках і установах банків». 

Кошти спеціanьноro фонду бюджету міста Бровари, що надійшли в порядку 
вїдшкодуванНJI втрат сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва в сумі 4900000,ООгрн. не можуть бути використані за своїм 
цільовим призначеННJIМ відповідно до статті 209 Земельного кодексу України в 
зв'изку з відсутністю У власності громади міста Бровари таких земель тв, JП( 
иаCJIЇДок, неможливістю розробки та прийнитrя відповідних програм та 

проектів землеустрою. 
Розміщення вказаних коштів на депозитному вмаді в Укрексімбанку 

здійснене відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. 
Н!1414 « Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році» (п.3 ) 
та від 28.01.2009р. N!!S2 ее Про затвердженНJI Порядку розміщенНJI у 2009 році 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних ( депозитних ) 
рахунках в установах банків ». 

Статтею 18 закону ее Про Державний бюджет Украіни на 2010 рік» надано 
право місцевим радам приймати рішенНJI про розмїщеННJI на депозитах 
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів в межах поточного бюджетноro 
періоду ( ЗІ гpyДНJI 2010 року ). 

Відповідно до п.2 Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.09 
Н!52, тимчасово вільні кошти - це обсяг коштів місцевоro бюджету, які 
обліковуються на рахунках спеціаЛьного фонду на дату іх розміщеННJI на 
депозитних рахунках і відволіканНJI яких не призведе до втрати 
платоспроможності місцевого бюджету та виникнеННJI за?оргованОСТІ з~ 
спеціальним фондом місцевого б~джету протягом пеРІОДУ, на якии 
передбачається розміщення таких КОШТІВ на вкладних ( депозитних) рахунках. 

Кошти в сумі 4900000,ООгрн., що розмі~еНі на депозит 0?04.20~0 року 
відповідно до договору банківського вкладу .ЗІ сплатою. проценТІВ щоМІСЯЦЯ Н! 
40110W49 від 01.04.2010 року з ПуБЛІ~ акцІонерним ~ова~иством 
« Державний експортно-імпоРТНИЙ банк Украши », це тимчасово вшьн1 кошrи 
бюджету. іх розміщення на депозит не призв~о до втрати платоспроможності 
бюдж міста та виникненню заборгованОСТІ за даним напрямком B~aткiB. 

N ету ""ОМІ· сЯЦJI перераховуюТЬСЯ банком на рахунок ДОХОДІВ 
роцеити ва Bl(JIaд ~ 
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зaranьного фонду БJоджету міста та спрямовуються на утриманНJI 

бlОДЖетн~ YCТ~HOB міста .. 
В разІ прииНJIТfЯ змlН до Земельного Кодексу Украіни, що нададуть 

можливість використанНJI коштів відшкодуванНJI втрат сільськогосподарського 
та лісоroсподарського виробництва в межах міста Бровари, кошти відповідно 
до 0.4.2 договору банківського вкпаду можyrь бyrи повернуті банком за 
перШО1О вимогою вкnадника без перерахунку суми процентів за весь період 
зберігання депозиту. 

Відповідно до ст .. 119 Бlоджетного кодексу України нецільове використaнНJI 
бюджетних коштів - це їх витрачанНJI на цілі, що не відповідають бlоджетним 
npизначенlUIМ, встановленим законом про Державний бюджет Украіни чи 

рішенням про місцевий бюджет. 
Оскільки рішенНJlМ про БJоджет міста Бровари не передбачені планові 

призначення по використанню коштів від відшкодуванНJI втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, розміщенНJI їх на 
депозит не є нецільовим використанНJIМ бlОДЖетних коштів. 

Начальник фінансового управління 
Броварської міськоі ради С.П.Коврига 
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Прокуратура Украіни 

БРОВАРСЬКА ~Р~ОИНА ПРОКУРАТУРА 
КИlВСЬКОі ОБЛАСТІ 

07401, 1\1. БроваРII, вул. Кllівеька, 137 тел. 5-22-24, факс 5-21-38 

27.04~10 N!! 1'6# J ІЧ~ ~. 
\ r .~cecii Броварс .. коіміс .. коірадп 

~ , 

ось о 'OIURtU 
'Пр lіщеllllВ 

ТJIII'II,eOBO вшьвux КОIDЧВ Іlіе о о 610ДЖету 
Ili~ Броварв ва деПО31mlllX рахунках в 
установах 6авків" 

: 'І Броварською міжрайонною прокуратурою проведено перевірку 
Д~Держ8IIВJI вимог земельного законодавства при прийюrni рішень органами 
МІсцевого самоврядування. 

Встановлено, що рішенням Броварської міської радИ Н!! 1459-80-05 від 
18.03.10 "Про розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету міста 
Бровари на депозитних рахунках в установах банків" Броварська міська рада 
фінансовому управлінню Броварської міської ради заключити угоди з 
ус,танрвами банків про розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів 
місцевого бюджету у межах поточного бюджетного року. 

Вказане рішення прийняте всупереч вимог ст. 209 Земельного кодексу 
Укр .. а1НИ. 

і Відповідно до ч. 2 ст. 209 Земельного кодексу Украіни кошти, які 
надходить у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського вироБНIІЦТВа, використовуються вИКJПOЧНО на освоєння 

земель ДJUI сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшеНIUI 
відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених проrpам та 
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проектів землеустрою. Використання цих КОІПТ1в на lВШl Ц1Л1 не 

Допускається. 
Таким чином ріше8ИJI Броварської міської ради Н!! 1459-80-05 від 

181.03:1 о "Про розмЬце8ИJI тимчасово вільних коштів .MI~CЬKOro бюджету міста 
БР.овари на депозитних рахунках в устан?вах банКІВ суперечи:ь вим~гам 
СТі 209 Земельного кодексу Украіни, осКІЛЬКИ ко~и, о~имam внаСЛІДОК 
ві_одування втрат сїJIЬськогосподаРСЬКОJ:О l---mGC!Fe6R ського 

. :' 'і)ова11сы�ииD МВ 
: "JхЩиuit mJ-I.f/I'tО1 
· ~.OJJ.:'~ 2011'д.Р. 



виробництва ВИКОРИСТОВ)'ІОТЬCJI виключно в ~ілJIX, . виз~а:е~их Земельним 
кодексом Украіни і використанНJI таких КОШТІВ на ІНШІ ЦІЛІ, В тому Чиcnі 
розміщенНJI на депозитних рахунках, не допускається. ~ 

: з oгmrдy на викладене, кер)'lОЧИСЬ ст. 21 Закону України "Про 
прокуратуру", -

і 

ВИМАГАЮ: 

Скасувати рішення Броварської міської ради Н!! 1459-80-05 від 18.03.10 
"Про розміщеlUlJl тимчасово вільних коштів міського бюджету міста Бровари 
на депознтвих рахунках в установах банків". 

: Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає 
о~ов'язковому розгляду у десятиденний строк після його надходження. 

І Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється 
прокурору . 

• 

БРОВ~РСЬКJIr. міжрайонний прокурор 
радник юстиції 

Лупи 4-03-01 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

ФDlAВСОВЕ УПРАВЛJННЯ 
07400. м.Бровари. вул. Гaraріиа.1S. Тм. N!! S-03-98 

І 

[ Виконуючому обов'язки ] 
міського голови -J> секретарю ради 
Сапожко І.В. 

r 
Прошу Вашого дозволу и ести на розгJUIД сесії Броварської міської ради, 

па відбудеться 13.05.2010 о ,проекти рішень, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міСЬКО1 ади: 

- Про бюджет міста на 201 О рік; 
- Про розгJIJIД протесту Броварського міжрайонного прокурора радника 

юстиції Щербини С.А. від 27.04.2010 Н!! 1648 вих на рішеННJI Броварської 
міської ради від 18.03.2010 Н!! 1459-80-05 «Про розміщенНJI тимчасово вільних 
коштів міського бюджету міста Бровари на депозитних рахунках і установах 
банкіВ». 

НаЧ8JIЬВИІС с.п.Коврига І 
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