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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
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РІШЕННЯ 

Про затвердження 
Положення про цільовий фонд 

Броварської міської ради 

З метою ефективного вирі . питань, керуючись ПУНl\їО.!І'5 ~е2Н6НЯ СОЦІально-значимих для міста 
'У - стаТТІ Закону У кр оо "П . самоврядування вУк оо.,. аlНИ ро МІсцеве 

palНl , статтею 13 Бюджетного Ко У оо враховуючи пропозиції постійної к ..оо • дексу краІНИ, та ль OMICII з питань СОЦІально-економічного 
ку турного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

.І.Затвердити Положення про цільовий фонд Броварської міської 

ради ЗГІДно додатку . 

. . 2.Ф~нансовому управлінню Броварської міської ради залишити 
без ЗМІН ДІЮЧИИ розрахунковий рахунок для зарахування коштів цільового 
фонду . 

/< ...., 

. З. Визнати такими, що втратили чинність пунl\.їИ 2,3,4,5 
РІшення Броварської міської ради від 04.07.02 Н!! 53-04-24 «Про пайову 
~aCTЬ (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та 
lІ~женерно- транспортної інфраструктурИ м. Бровари», рішення Броварської 
МІСЬКОЇ ради від 15.04.04 Н!! 427-21-24 .Про внесення доповнень до 
рішення Броварської міської ради 04.07.02 Н!! 53-04-24 «Про пайову участь 
(внески) інвесторів(забудовників) у створенні соціальної та інженерно
транспортної інфраструктури м. Бровари»» , від 31.08.06 Н!! 70-07-05 «Про 
внесення змін до рішення Броварської міської ради від 04.07.02 К!! 53-04-24 
«Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні 
соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури м. Бровари»», від 
24.05.07 Н!! 318-21-05 .Про внесення змін та доповнень до рішення 
Броварської міської ради 04.07.02 Н!! 53-04-24 «Про пайову участь (внески) 
~нвесторів(забудовників) У ство,?"нНі coцianьнoї та інженерно- транспoprn?ї ' 
ІНфраструктури м. Бровари»», ВІд 29.0~.o8 Н!! 692-35-05 «Про внесення ~MIH 
дО рішенНJI Броварської міської ради ВІД ~4.07.02 Н!! 53-04~24 «~Po п~ову 
участь (внески) інвесторів(заБУДОВНИКIВ) у створенНІ СОЦlалЬНОl та 
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інженерно- транспортної інФР~СТРУКТУрlt М. Броварш»)), від 20.11.2008 
N:936-~9-05«П~о внесення ЗМІН та доповнень до рішення Броварської 
МІСЬКО1 p~~ ~IД з !:08.06 !і!! 70-07-05 «Про внесення змін до рішення 
БроваРСЬ~ОI MICЬ~OI ради вІД 04.07.02 Н!! 53-04-24 «Про пайову участь 
(внески) IHB~~~OPIB (заБУДОВНlІків) У створенні соціальноі та інженерно
транспортнОІ IнфраСТРУКТУРlt М. Броварю») та від 13.01.09 Н!! 1000-53-05 
«Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 
29.03.08 Н!! 692-З5-05«Про внесення 1~IiH до рішення Броварської міської 
ради від 04.07.02 Н!! 53-04-24 «Про пайову участь (внеСКIІ) 
інвесторів(забудовників) у створенні соціальної та інженерно- транспортної 
інфраструктури м. Броварю) та від 20.11.2008 Н!! 936-49-05ссПро внесення 
змін та доповнень до рішення Броварської міської ради від 31.08.06 Н!! 70-
07-05 «Про внесення змін до рішення Броварської міської радll від 04.07.02 
N! 53-04-24 «Про пайову участь (внески) інвесторів(забудовників) у 
створенні соціальної та і нженерно- транспортної і нФраСТРУКТУРIІ 

м.Бровари». 

4. Рішення набирає чинності з моменту прийняття. 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

заступників міського голови Андреєва 8.0. 

Виконуючий обов'язки міського го 
секретар ради 

м.Бровари 

I'~~J -fВOP. 

Н!! и-Р6-Н-оГ 

~=~ 

.Сапожко 



Подання: 
начальник 

фінансового управління 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

І 
• • І 

_----,f2~~#~-·-с.П.КО8РJlга ' 

__ --=-_--І-:.....-___ 8.0.АНдрєєв 

t с37 І.Г.Лавер 
\. 

- виконуюча обов'яз.ки __ j 
начаЛьника загального відділу - J \ А , 8 

ronовниіі спеціаліст зaranьноro відділу . І \.ЛЛU.I. ( І л.м.шиnо 

.. . 
. - голова комісіі з питань соціально-

економічного та КУЛьтурно~о розвитку 
бюджету,фінансів та цін. І::',!,,; • А.в.БУЛІСІ 
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ПОЛО')f([ННЯ 

Додаток 
до ріШСllllК міської РМІІ 
BiдH~"~ 
Н!! "JФ~-о~-

про uіЛЬОВllіі фО11Д Броварської І"іської раДl1 

Це Положення п~о цільовий фонд Броварської міської ради ( далі 
Поло~ення) регулює ВІДНОСИНИ, ~ОВ"язаНі із залученням і ВIІКОРИСтанням 
КОШТІВ ДЛЯ ефективного ВИРІшення соціально-економічних питань 
м.Бровари. 

1. Джерела надходжень до цільового фонду. 
Цільовий фонд міської ради формується за рахунок: 

- пайової участі ( внесків) підприємств, установ та організаці" ( далі 
інвесторів, забудовників. замовників) у створенні і РОЗВИТІ\-У інженерно
транспортної та соціаJIЬНОЇ інфраструктури м. Бровари незалежно віu форм 

власності, за.'1учеНIfХ на договірних засадах; 
- добровільних (благодійних) внесків і пожертвувань фіЗИЧНIІХ та 

юридичних осіб; 
_ гарантійних внесків учасників аукціону на набуття права оренди 

земельних ділянок; 
_ грошової компенсації будівельних організацій за кварТИрІ! згідно 

діючих договорів; .. . 
_ плати від купівлі-продажу права оренди земельно~ дшянки; 
_ плати за право тимчасового користування МІсцем розташування 

об»єктів зовнішньої реклами. 

2. Кошти цільового фоНдУ направляЮТЬСЯ .на ФінаНСУВ:7: :и:r::~ 
поточного року та погашення заборговаНОСТІ МИН~ЛlI~ р 

б . міста на поточнии РІК. 
асигнувань, передбачених в юджеТІ 

о Іоlмані як паїІова участь (внесок) 
2.1 - Кошти цільовог~ фонду, тр IОЖУТЬ використовуваТllСЯ 
замовників об'єктів МІстобудування, NІ.нженерно-транспортноі та 

і розвиток 
ВИключно на створення . а саме на проектування, 

. .. . фраструктури МІста, 
СОЦlалЬНОI ІН .. Т б дівницТВО: . 
реконструкцію капітальниИ ремон, У 11 яка включає мереЖІ 

2 11 _ i~"ceHepHOЇ інфраструктур щ~ву каналізацію з очисними 
во~о~остачаННJI та водоочисних споруд; до 



спорудами; мережі ПРомпоб оо 
УТОВОІ кан . '" 

насосних станцій; саніта не алlзаЦll та каналізаційних 
електропостачання, трансф р О~lfщен~я територій; мережі 

ормаТОРНI nІ '" 
теплопостачання та джерела те дстаlЩll; мережі 
газопостачання, гаЗО_РО1ПОД'lльп~о~остачання; Mepe>l\; 

ЧІ ПІдстанцій т .... . 
проводового мовлення АТС а стаНЦIІ, мереЖІ зв'язку та 
навколишнього середо~ища (П ~a радіовузлів; об'Єl\їll охорони 
підземних ВОД, земельних ес ~~~~Я,Н~ГО басей~у, поверхневих і 
(розчистка каналів блаГОУС~РI'!Р ), .. Інженерну Пlдготовку територій 

.' И ВОДOlIМ. влаШ1)'вання . 
рекультиваЦІЯ порушених територій)' т. зон ВІДпочинку, 

212 ' ОЩО, 
• '. - m!,aIlCI10p~mIOЇ і/~фрасmрукmУРIІ. ЯКО вКЛЮ'lас магістральні 

~яхи, маГІстралЬНІ вулиЦІ загальноміського значення; вулиці та ШЛЯХІІ 

M~cцe~oгo значен~я; м~режу ~POM~CЬ,KOГO пасажирського транспорту та 
П1ШОХ1ДНОГО руху, залІЗНИЧНІ коЛІ І МІсцевого значення; шляхопроводи' 
ro~; , 

2.1.3 - соціалЬ1l0Ї інфраструктури. яка включає житло; заклади освіти 
(~коли~ дитя: і ~о~кільні установи, тощо); заклади охорони здоров'я 
(ЛlкарН1, ПОЛІКЛІНІКИ, тощо); спортивні та фізкультурно-оздоровчі 
заклади (спортзали;, басейни, спортивні майданчики, тощо): заклади 
культури (кінотеатри, культурні центри, бібліотеки, тощо); інші заклади, 

2.2.Кошти цільового фонду, отримані, як добровільні (благодійні) внески 
і пожертвування фізичних і юридичних осіб, гарантійні внески учаСНІІків 
аукціону на набуття права оренди земельних ділянок, плата від І\}'півлі
продажу права оренди земельно'ї ділянки, грошова компенсація 
будівельних організацій за квартири згідно діючих договорів, плата за 
право тимчасового користування місцем розташування об))ЄI\-гів 
зовнішньої реклами ВИКОРИСТОВ)'Іоться на фінансування капітальних та 
поточних видатків бюджетного року в межах асигнувань, передбачених 
рішенням Броварської міської ради. 

Виконуючий обов'язки міського ГОЛОВІ 
секретар ради 



ПодОllllЛ 

ВІІКОНУJOЧОМУ обов' ЯЗЮ.І 
міського ГОЛОВІІ -
секретар РадИ 

Сапожко І.В. 

Прошу ВаШОI о дозволу винести на розгляд сесії Броварської міської 
радІІ. яка відБУД~"'ЬСJI 17.09.2009 року, проект рішення, за клопотанням виконавчого 
комітету Броварсы�оїї J\lісы�оїї IXIДII : 

- Про затвердження Положення про цільовий фонд Броварської 

місы\її РНДІІ. 

Начальник 
фінансового управління # с.п.Коврига 
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