
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про здійснеННJJ З8ПозичеННJJ до міського бюджету І 
міста Бровари 

Ке~уючись Бюджетним кодексом України, статrею 26 Закону Украіни 
<<Про .. М1c~eBe самоврядування в Украіні, Постановою Кабінету Міністрів 
Украши вщ 24.02.2003 р. Н!! 207 «Про затверджеНШІ Порядку зДЇЙснеНШІ 
запозичень до місцевих бюджетів», міська рада 

вирішила: 

1. Здійснити у 2008 році запозичеНШІ до міського бюджету міста 
Бровари у формі банківського кредиту, відповідно до істотних умов. 

2. Затвердити наступні істотні умови запозичеНШІ: 
2.1. Розмір запозичеННJI (основна сума борry) - 1 О ООО ООО грн. 
2.2. Відсоткова ставка за користувaнВJI залученими коштами до 

міського бюджету не повинна перевищувати 20 % річних. 
2.3. Період, на пий здїйсmoЄТЬСJl запозичеНШІ 1 рік З місяці. 
2.4.CtpOK поramеНШІ основної суми за кредитом - не пізніше 31 

грудни 2009 року. 
2.5. Відсотки за користув8ИВJI залученими коштами погamаютьCJI 

щомісJIЧНО на умовах, встановлених відповідною угодою. 
3. ЗапозиченНJI здійснюються у формі укладанни договорів про 

оtpимaннJI кредиту у фінансових установах згідно з визначеними 

умовами. 

4. Мета· запозичеВВJI - залучеНШІ коштів до бюджету розвитку 
міського бюджету міста Бровари на фінансувaннJI видатків ва 
будівництво та рековструкцію дороги Бровари .. І<иїв-Бровари та міської 
програми підготовки та проведеНВJI в Україні фінальвої частини 
чемпіовату Європи з футболу Євро - 2012 (рековструкція ШІавального 
басейну «Купав&»). 

5. В оБСJl3і видатків міського бюджету міста Бровари ва 2008 .. 2009 
роки передбачити видатки спеціального фоНду (бюджету розвитку) ва 
фінансув8ВВJI будіввицтва та реконструкції дороги Бровари-Київ .. 
Бровари та міськоі програми підготовки та проведеВIUI в Украіні 
фінальної частини чемпіовату .. Європи з футб~лу Євро - 2012 
(peKoBctpyкцїJI Шlавальноro басеину <<Купав&») в СУМ1 1 О ООО ООО грн. 

6. Передбачити У загальному фонді міського бюджету м. Бровари ва 
2008 - 2009 рр. окремі eтaтri витрат ДJIJI обслуговув~ ~~9'. 

е. .... , 
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7. Доручити виконуючому обов'JI3ХИ міського голови - секретарю 
ради Сапожко І.В. укласти угоду від імені міської ради з установою 
банку на отримання запозиченНJI до міського бюджету міста Бровари. 

8. Встановити, що дане рішеВНJI набирає чивиості післи HaдaнНJI 
Міністерством фінансів Україин висновків щодо його відповідності 
вимогам, встановленим бюджетним законодавством. 

9. Контроль за виконанним рішеВНJI покласти на комісію з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 
цін. 

10.Ріmеиия Броварської міської ради від 18.09.2008 Н!! 877-45-05 «Про 
запозичеННJI до бюджету м. Бровари» вважати таким, що втратило 

чинність. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради 



Подання: 

начaJIЬВИІ( 

фінанСОВОГО управління (!...~.м.зеленcьra 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міСЬКОГО ГОЛОВИ в.о. Андрєєв 

(""""7 
- начальник юридичного відділу _____ ~_==__ І.Г.Лавер 

- виконуюча обов' JlЗКИ 
начальника загального відділу -
головний спеціаліст загального відділу 

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

л ~/л.м.ПІило 

------~жw~-----
А.В.Булка 
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