
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІВ·· •• СЬКОІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про здійснеННJI зап?зиченНJI до міського бюджеТ,Yl 
МІста Бровари 

Керуючись Бюджетним кодексом У аї 
<<Про місцеве самоврядуванНJI в У .. ~ НИ, статrею 26 ~aкoнy ~К?аіни 
Украіни від 24.02.2003 р. Ко 207 ~a1Н1», Постановою КаБІНету ~HICТPiв 

. - ~ ро затвердження Порядку ЗДІйснення 
запозичень до МІсцевих бюджетів», міська рада 

вирішила: 

1. ~дійС~ у 2009 році запозичення до міського бюджету міста Бровари у 
форМІ банювського кредиту, відповідно до істотних умов. 

2. Затвердити Hacтymri істотні умови запозичеИИJI: 
2.1. Р~змір запозичення (основна сума боргУ) -12 ооо ооо грн. 
2.2. ВІДсоткова ставка за користуванНJI залученими коштами до міського 

бюджету не повинна перевищувати 25 % річних. 
2.3. Період, на який здійсlПOЄТЬСЯ запозичеННJI 1 рік . 
2.4.Строк поramеВВJI основної суми за кредитом - не пізніше З 1 грудня 

2010 року. 
2.5. Відсотки за користування залученими коштами погашаються 

щомісячно на умовах, встановлених відповідною угодою. 
3. Запозичення здійснюються у формі укладання договорів про отримання 

кредиту у фінансових установах згідно з визначеними умовами . 
. 4. Мета запозичення - залучеВНJI коштів до бюджету розвитку міського 
бюджету міста Бровари на фінансування видатків ва проектування та 
реконструкцію магістральної вулиці райоииого значеНШІ (вул. Олімпійська) в 
М. Бровари Київської області та міської програми евергозбережеНИJI по 
комунальному підприємству «Служба замовНИК8». 

5. В обсязі видатків міського бюджету міста Бровари на 2009-2010 рохів 
передбачити видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) на 
фінансування видатків на проектування та реконС'1рYZЩію магістральної 
вулиці районного значення (вул. Олімпійська) в м. Бровари Київської області 
в .сумі 4 ооо ООО грн. та міської програми. еверroзбережеВНJI по комунальному 
ntдпpиємству «Служба замовника» в СУМІ 8 ооо ооо грн. · 

6. Передбачити у загальноМУ фонді міського бюджету м. Бровари на 2009 -
2010 рр. окремі стаТ1'Ї витрат для обслуговування боргу. 
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7. Доручити виконуючому обов' юки міського голови - секретарю 
ради Сапожко І.В. укласти угоду від імені міської ради з установою 
банку на отримавНJI зanозиченНJI до міського бюджету міста Бровари. 

8. Вставовити, що дане рішення набирає чинності піСШІ нaдaивJI 
Міністерством фінансів України висновків щодо його відповідності 
вимогам, встановленим бюджетним законодавством. 

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

виконуючий обов' юки 
міського голови - секретар р 

І.В.Сапожко 



Подання: вачanь~ 
фінансового упрввліВВЯ 
Броварської міської ради 

погоДЖЕНО: 

_ заступник міськоro голови 

_ вачальвик юридичноro відділу 

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

---1-$-;...... ~~'-- С.П.КОВРIIra 
'І 

В.О. Андрєєв 

Н.І.Гва'ПОк 

А.В.БуJJd --------



" .. .Р.І' 
~I 

()І. ()# . tRJ 

Виконуючому обов'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Подання 

Прошу Вашого дозволу винести на розгnяд сесії Броварської міської 
ради, яка відбудеться 03.04.2009 року, проект рішеННJI, за пропозицією виконавчого 
комітету Броварської міської ради: 

- Про здійснеННJI запозичеННJI до міського бюджету міста Бровари 

Начальник 
фінансового упрaвлiвнJJ с.п.Коврига 
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