
З метою сприяння вирішенню соціально-значимих для міста питань та 
керуючись ст. 26 (п.25) Закону У країни "Про місцеве самоврядування в 
Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку 1 "Положення про цільовий Фонд" рішення міської 
ради від 04.07.02 N!!53-04-24 " Про пайову участь (внески) інвесторів 
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно - транспортної 

інфраструктури м. Бровари": 

п.l.3. абзац 2 "Рішення щодо використання коштів Фонду приймає 
Броварська міська рада при затвердженні бюджету м.Бровари ВИКJПOчити 

- п.3.1. "Напрямки використання коштів Фонду" викласти в новій редакції 
"Кошти Фонду використовуються на фінансування капітальних вкладень, 
капітальних та поточних видатків передбачених в бюджеті міста і 
затверджених рішеннями Броварської міської ради". 

- п.з .2. "Прийняття рішення про цільове використання коштів Фонду" 
викласти в новій редакції "Рішення про цільове використання коштів 
Фонду приймає Броварська міська рада, а в термінових випадках за 
рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради з подальшим 
інформування сесії Броварської міської ради". . 

2. Рішення Броварської міської ради від 15.04.04 N!!427-21-24 "Про внесення 
доповнень до рішення Броварської міської ради від 04.07.02 N!!53-04-24 " 
Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної 
та imкeHepHo - транспортної · и м.Бровари" вважати таким, що 
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