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РІШЕННЯ 

г 
Про запозичеННJI до бюджету м. Бровари 

~ ~етою з~еНИJI коштів до бюджету розвитку м. Бровари на 
реалlЗацuo проектlВ~ пов ~JlЗаних з забезпечеНИJIМ видатків на будівництво та 
реконструкцuo дорІГ МІста та об'єктів соціально-культурного значеИИJI, 
к~рую:шсь ст. 26, 70 Закону Украіии «Про місцеве caмoBpвдyв8НIIJI в Украіні, 
ВJДПОВIДИО до ст. 14, 16, 72, 74 Бюджетного кодексу Украіии, постанови 
Кабіиety Міністрів Украіии від 24.02.2003 р. Ни 207 «Про затверджеИИJI 
Порядку здійснеИИJI запозичень до місцевих бюджетів», рimении міської 
ради від 14.01.2008 Ни 616-32-05 «Про бюджет міста на 2008 роо) 

вирішила: 
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Броварської міської ради на 

отримаиия середньострокової позички в сумі 30 000,0 тис.грн. ( 
ТРидцJIТЬ мільйонів гривень) в установах банку ДJIJI покритrя касового 
розриву по бюджету розвитку на фівансув8IШJI: 

- реконструкціі ШІавального басейну «Купава» по вул .. Шевченка,1 О в м. 
Бровари Київської області; 

- реконструкції магістральної вулиці загальноміського значеИИJI (вул. 
Київська) в м. Бровари Київської області (перша черга). 

2. Доручити виконуючому обов'язки міського голови - секретарю ради 
Сапожко І.В. укласти угоду з установою банку на отримаивя позички з 
терміном погamеИИJI три роки. 

з. Джерелом для покриття даної позички є кошти бюджету розвитку. 
4. Передбачити у загальному фонді міського бюджету м. Бровари на 2008 

_ 2011 рр. окремі статті витрат ДJUI обслуговув~ бор? 
s. Враховуючи кон'юнктуру ринку нерухомоСТІ та зеМЛІ, розгJDIИYТИ та 

прИЙИJIТИ рimеВИJI щодо Д~CТPOKOBOГO погamении поз~. . 
6. Встановити, що дане Р1ІПе~ набирає. ЧИВИО:ТІ Ш~ H~~ 

Міністерством фінансів Украши висновКІВ щодо иого ВJДПОВJДВОCn 

вимогам, встановленим бюдж~ з во _ .. 
7. Контроль за виконаиивм р1ІПе \IiOdIa на КОМІС1Юф~ пи;аиь 

соціально-економічного та ку цgj;·":',.o юджету, шансІВ та 
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Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 
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. Подання: 
начальник 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міСЬКОГО голови 

'.d~;e.e.:..e;..c~9\. .Зеленська 

В.О. Андрєєв 

- начальник ЮРИДИЧНОГО відділу _____ c __ C~_: ..... ;Z~ І.Г.Лавер 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету,фінансів та цін 

000826 

Н.І.Гнатюк 

---~lN---- А.В.Бува 



Виконуючому оБОВ'JlЗКИ 
міського голови -
секретарю ради 

)(.,(. tJg· aJ Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на РОЗГЛJlД сесії Броварської міської 
ради, па відбудеТЬСJl 18.09.2008 року, проект рішенНJI, за пропозицією виконавчого 
комітету : 

- Про запозиченНJI до бюджету м. Бровари 

Начальник 
фінансового управлiннsl А.М.Зеленська 
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