
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки· 

РІШЕННЯ 

г Про BHeceННJI змін та доповнень до рішення І 
Броварської міської ради від 29.03.08 N! 692-35-05 

(Юро внесеИИJI змін до рішення Броварської міської ради 
від 04.07.02 Н!! 53-04-24 «Про пайову участь (внески) інвесторів 
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно- 'Іранспортної 

інфраструктури м.Бровари» та від 20.11.2008 Н!! 936-49-05 
<dIpo виесеВНJI змів та доповнень до рішення Броварської міської ради 
від31.08.06 Н!! 70-07-05 «Про внесення змін до рішення Броварської 

міськоі ради від 04.07.02 Н!! 53-04-24 «Про пайову участь (внески) інвесторів 
(забудов~) у створенні соціальної та інженерно-1ранспортної 

інфраструктури м.Бровари»» 

з метою ефективного вирішення соціально-значимих ДЛJI міста питань та 
керуючись пунктом 25 етапі 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні" враховуючи пропозиції постійної комісії з питань соціально
е~ономічвоro та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська 
МJCьxapaдa 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в пункт 1 рішеННJI Броварської міської ради від 29.03.08 
N! 692-35-05 «Про BHeCeННJI змін до рішеННJI Броварської 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»: 
• абзвц З пункту 1 читати в новій редахції: 
«ЦіnЬОВИЙ фонд міської ради формується за рахунок: 
. - Паііових коштів ( внесків ) підприємств, установ та організацій ( далі 
Інвесторів, забудовників) незалежно від форм власності, залучених на 
доroвіРНИХ засадах; .. 

- дОбровільних внесків і пожертвувань фізичних та юрИДІАИИХ осіб; 
- гарантіЙНИХ внесків учасників аукціону на набyтrя права оренди 

земеnьиих ділянок; 
- ГРошової компенсації будівельних організацій за квартири згідно 

УКладених договорів; 
- ПЛаТИ від продажу права оренди земельної ділянки; 
- інших надходжень.» 
2. Внести зміни в пункт 1 рішення Броварської мiC~KOЇ ради від 20.11.2008 

Н! 936-49 .. 05 <<Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської 



аООО16 



ід 31.08.06 Н!! 70-07-05 «Про внесенlUI змін до рішенlUI Броварської 
~I ~ ради від 04.07.02 Н!! 53~04-24 «Про пайову участь (внески) інвесторів 
МIС:;;~виикіВ) у створеННІ соціальної та інженерно-транспортної 
(за структурИ м.Броварю»): 
іllф~а в друголсу. a63aц~ ВИКJПOЧИТИ слова = сеа саме на проектувавВJI, 
конструкцію, квmталь~ ремонт, будівництво», та читати в новій редакції: 

~OJDТI! ФоНДУ, отрИМaR1 JП( пайова участь (внесок) замовників об'єктів 
містобудувВНВJI, можуть ви~?ристову~атис~. ~иключно на створенlUI j 
ОЗВJІТОІС інженерно-травСПОРТНОI та СОЦlалЬНО1 ІНфраструктури міста: » ; 

р .. ,,,остиЙ абзац читати в ~овій редакції: 
<сКоD1ТИ Фонду, отримавІ, JП( добровільні внески і пожертвувавlUl фізичних 

і юридичних осіб, .гарантіЙНі вн~ски учасників аукціону на наБУ?'Я. права 
оренди земельних ДUIJПlок, плата ВІД продажу права оренди земелЬНО1 Д1ЛJlнки, 

іНШі нвдходжеНВJI, ВИКОрИСТОВУЮТЬСЯ на фінансуваННJI капітальних вкладень, 
кaniтanьвих та поточних видатків, передбачених в бюджеті міста та 
затверджених рimеВНJIМИ міської ради». 

З.РimеВВJI набирає чинності з моменту ПРИЙНJIТТJl. 
4. Контроль за виконaRIUIМ цього рішенНJI покласти на постійну комісію 

з J1И'1'ВНЬ соціально-економічного та куль:D'-PИО~О':-р~ЗВИТКУ, бюджету, фінансів 
1'1 ЦІН' та заС'l'VТl1ПЛlа міського головииr../'рєєВа 'В~ .: ~:"" 
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dn1:.~6Тl' управління економіки 
ПодaнвJI: наЧcwuooпи-

пОГОДЖЕНО: 

_ заступник міського голови 

- начальник фінансового управліиня 

- виконуюча обов' язки начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст 

- нач8JIЬВИК загального відділу 

- голова постійної комісію з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін. 

:~~--
____ -L-__ Н.І.СачеllkО 

~fТI.A~t...-....- А.В.Баба-МірзоЄl 
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А.Б.БуJП(8 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
YDРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ 

07400, М. БроваРІІ, вуn. Гагаріна, 15, тел.! факс(294) 6-29-60 

г Виконуючому обов' язки . 
1ІN!!_-----за:....------

МІСЬКОГО голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 
г 
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Прошу Вашого дозволу инести на розгляд сесії Броварської міської 

радо, па відбудеться 10.01.2009 року, проекти рішень <<Про затвердження 

ПРО1]J8МИ соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2009 рік" , 
. 

• Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 

20.11.2008 Н!! 936-49-05 "Про внесення змін та доповнень до рішення 

Броварської міської ради від 31.08.06. N!! 70-07-05 "Про внесення змін до 

рhoеlПlJl Броварської міської ради від 04.07.02 N!! 53-04-24 "Про. пайову участь 
(виески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-
1равСПОРТНОї інфраструктури м. Бровари" "та ,,про затвердження Програми 
~ . . 
lJДIпкодуВанню витрат за безкоштовне перевезення без обмежень ПІЛЬГОВИХ 

laтеro '" м РІВ населення м. Бровари пасажирським автомобільним транспорто 

заranьного користування на 2009 рік". 

~ачlUI 
ьник УПравління економіки 

Н.І. СаченкО 
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