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г Про BH~Ce~НJ1 З~ін та доповнень до рішення І 
БроваРСЬКОl Ml~ЬKOl ради від З 1.08.06 Н!! 70-07-05 

. <<Про BHeCeHНJI ЗМІН дО рішення Броварської міської ради 
ВІД 04.07.02 Н!! 5З-~4-24 <<Про пайову участь (внески) інвесторів 

(забудовниКІВ) у створенні соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури м.Броварю»). 

з метою ефективного вирішення соціально-значимих ДJIJI міста питань 
на виконання B~OГ ~aкoнy України «Про BHeCeHНJI змін до дея~ 
закОНОДавчих актІВ УКРаІНИ щодо сприяння будівництву» від 16.09.2008 року 
N! 509-VI та керуючись пунктом 25 етапі 26 Закону України "Про місцеве 
с~оврядування вУкраїні", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1 .. Вне~ти зміни та доповненни в другий абзац пункту 1 рішення Броварської 
Мlсько! ради від 31.08.06 Н!! 70-07-05 <<І1ро внесення змін до рішеННJI 
~pOBapCЬKOЇ міської ради від 04.07.02 Н!! 53-04-24 <<Про пайову участь (внески) 
~ecтopiB (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
1Нфраструктури м.Бровари»»: 

п.3.1. <<НапрJIМКИ використанви коштів Фонду» викласти в новій 
редакції: 

«Кошти Фонду, отримані як пайова участь (внесок) замовників ·об'єктів 
міСТОбудування, можуть використовуватися ВИКJПQЧНО на створення і 
РОЗВиток інженерно-тр~спортної та соціальної інфраструктури міста, а 
саме на проектування, ре~онструкцію, капітальний peMO~, будівництво: 

1) інженерної інфраструктури, яка включає мереЖІ водопостачання та 
ВОДООЧИСНИХ споруд; дощову каналізацію з очисними спорудами; мережі 
nPОмпобутової каналізації та каналізаціЙНИХ насосних станцій; санітарне 
о:mщеННJI територій; мережі електропостачанви, трансформатор~ 
ПlДстанцїї; мережі теплопостачання та ~ерела те~~постач~;, мереЖІ 
газопостачання, газорозподільчі пїдсТ8ВЦlи ~a ~11; м~реЖ1 зв JlЗку та 
ПРОВодового мовлеННЯ, АТС та Рад1~вyзmв; об ЄКТИ. .охороИIJ 
наВkОJlИПIНЬОГО середовища (повітрJIНОro ~асеину, поверхнев~ 1 ПІДЗемних 
ВОД, земельних ресурсів); інЖенерну П1ДГОТОВ~ терИТОРІЙ (розчис~ 
каналів, благоустрій водойм, влaпrryвання зон ВІДПОЧИНКУ, рекуnьтивацUl 
порушених територій); тощо; · . ::·ОО ~ j 
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. 2) mpa~cnopm~oї іНфрас,,!рукmурu, яка включає магістральні IПЛJIXИ; 
мanстральНІ ВУЛИЦІ загалЬНОМІСЬКОГО значенНJI; вулиці та IШJJIXИ місцевого 
значеНИJl: Mepe~ ~.?M~CЬKOГO пасажирського транспорту та пішохідного 
РУХУ; залІЗНИЧНІ КОЛll МІсцевого значенНJI; шляхопроводи; тощо; 

3) сочіалfJ~ОЇ іНФl!ас,,!рукmурu. иа включає житло; заклади освіти 
(школи, ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ установи, тощо); заклади охорони здоров'в 

(лікарні, поліклініки, тощо); спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади 
(спортзали;, басейни, спортивні майданчики, тощо); заклади культури 
(кінотеатри, культурні центри, бібліотеки, тощо); інші заклади. 

Кошти Фонду, отримані, вк добровільні внески і пожертвуванНJI 
фізичних і ЮРИДИЧНИХ осіб використовуютьсв на фінансуванНJI капітальних 
ВЮІвдеиь, капітальних та поточних видатків, передбачених в бюджеті міста 
та затверджених рішеннями міської ради». 

2. Другий абзац пункту 1 рішеННJI Броварської міськоі ради від З 1.08.06 
N! 70-07-05 <<Про внесеИШІ змін до рішеИНJI Броварської міськоі ради від 
04.07.02 N! 53-04-24 «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у 
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м.Бровари» 
визнати таким, що втратив чинність. 
3. РіmеНИJI набирає чинності з моменту приЙНJlТI'я. .... . 
4. Контроль за виконанням даного рішенНJI покласти на поCТlИНУ КОМІСІЮ 
міської ради з питань соціально-екон~міЧН~~О~ТУРНОГО розвитку, 
бюджету, фінансів та цін та заступника МІСЬ ~ 'r 1l.1з~і ~єєвa В.О. 
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Виконуючий обов'язки МІСЬКОГО ГОЛО 1t2:"~ 

секретар ради 
І.В.Сапожко 



Подання: начальник управління економіки 
.~п~ 

__ ~---.::.... "{=-I·~e'~C~E..-_ Н.І.Саченко 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови _$--~~ __ B.O.Aндpєєв 

- начальник юридичного відцілу 

- заступник начальника фінансового 
упрaвлiвmt - начальник бюджетного відцілу 

. . . 
! 

~ KI.гнaТJOI - начальник загального відцілу 

- голова постійноі комісію з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін. 
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А.В.Буnкa 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСn 
УПРАвmння ЕКОНОМІКИ 

07400, м.Бровври, вул.Гагврін&, 15, тел.! фвхс(294) 6-29-60 

Від ~/, 11. IlJ г 1 
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Виконуючому обов'юки 
міського голови -
секретарю ради 

-(. 11- о/ 
. Сапожку І.В. 

Подав вя 

Прошу Вашого дозволу винести додатково на розгляд сесії Броварської 
міськоі ради, яка відбудеться 20.11.2008 року, проект рішення: 

«Про 'внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
31.08.06 N2 70-07-05 <dIpo внесення змін до рішення Броварської міської ради 
від 04.07.02 N2 53-04-24 <d1po пайову участь (внески) інвесторів 
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури м.Бровари>»). 

ЗаC'l'YПНИк начальника управління економіки Т.Г.Поліщук 
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