
Проект 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів 
по галузі «Засоби масової інформації» 

Відповідно до ст.92 Бюджетного кодексу України, керуючись п.27,43 
ст.26} п.16 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально-
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 

1.Передати видатки 2012 року з бюджету міста Бровари до бюджету 
Броварської районної ради у вигляді міжбюджетного трансферту 
(субвенція на утримання об'єктів спільного користування) у розмірі, 
затвердженому у бюджеті міста на 2012 рік по галузі «Засоби масової 
інформації» для фінансової підтримки редакції газети «Нове життя» на 
виконання власних повноважень міської ради та її виконавчого комітету. 

2.Прийняти видатки 2012 року з бюджету Броварської районної ради до 
бюджету міста Бровари у вигляді міжбюджетного трансферту (субвенція 
на утримання об'єктів спільного користування) у розмірі, затвердженому у 
бюджеті міста на 2012 рік по галузі «Засоби масової інформації» для 
фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного радіомовлення. 

3.Затвердити договір про передачу та прийняття міжбюджетних 
трансфертів по галузі «Засоби масової інформації», що додається. 

4.Доручити міському голові Сапожку І.В. підписати договір про 
передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів по галузі «Засоби 
масової інформації». 

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

6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття. 

Міський голова І.В.Саложко 

м. Бровари 
від 
№ 



Затверджено 
рішенням Броварської міської ради 
від № 

Д О Г О В І Р 
про передачу та прийняття міжбюджетних трансфертів 

по галузі «Засоби масової інформації» 

м.Бровари « _ _ » 2011р. 

Броварська міська рада, іменована надалі «міська рада», в особі міського 
голови Сапожка Ігоря Васильовича, що діє згідно ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони і Броварська районна рада, 
іменована надалі «районна рада», в особі голови районної ради Царенка 
Михайла Олександровича, що діє згідно ст.55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з другої сторони уклали цей договір про нижче 
наведене: 

І. ПРЕД МЕТ ДОГОВОРУ 
Передача - прийняття видатків у вигляді міжбюджетних трансфертів на 

виконання делегованих повноважень в галузі «Засоби масової інформації». 
П. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ 
1. Міська рада зобов'язується: 
1.1. Передавати видатки районній раді у вигляді міжбюджетного 

трансферту (субвенція на утримання об'єктів спільного 
користування) у розмірі, затвердженому у бюджеті міста на 2012 рік 
по галузі «Засоби масової інформації» для фінансової підтримки 
редакції газети «Нове життя» на виконання власних повноважень 
міської ради та її виконавчого комітету. 

1.2. Перераховувати міжбюджетні трансферти з рахунку бюджету міста, 
що відкритий на ім'я фінансового управління Броварської міської 
ради, на рахунок районного бюджету «Субвенції на утримання 
об'єктів спільного користування», що відкритий в Головному 



управлінні Державного Казначейства України у Київській області, 
щомісячно у розмірах, визначених відповідно до помісячного 
розпису бюджету міста Бровари. 

1.3. Прийняти видатки від районної ради у вигляді міжбюджетного 
трансферту на виконання власних повноважень районної ради для 
фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного 
радіомовлення по інформуванню населення району про діяльність 
Броварської райдержадміністрації. 

1.4. Міжбюджетний трансферт, отриманий від районної ради на 
виконання власних повноважень районної ради, витрачати 
виключно за цільовим призначенням. 

2. Районна рада зобов'язується: 
2.1. Передавати видатки міській раді у вигляді міжбюджетного 

трансферту (субвенції на утримання об'єктів спільного 
користування) на фінансову підтримку Броварської редакції 
міськрайонного радіомовлення у розмірі, затвердженому у 
районному бюджеті на 2012 рік. 

2.2. Міжбюджетний трансферт перераховується з рахунку районного 
бюджету, відкритого на ім'я Броварського районного фінансового 
управління, на рахунок бюджету міста (субвенції на утримання 
об'єктів спільного користування), що відкритий на ім'я фінансового 
управління Броварської міської ради в Головному управлінні 
Державного Казначейства України у Київській області, щомісячно у 
розмірах, відповідно до помісячного розпису бюджету Броварського 
району. 

2.3. Прийняти видатки від міської ради у вигляді міжбюджетного 
трансферту на виконання власних повноважень міської ради по 
інформуванню населення міста про діяльність Броварської міської 
ради та її виконавчих органів через редакцію газети «Нове життя». 



2.4. Міжбюджетні трансферти, отримані від міської ради на виконання 
власних повноважень, витрачати виключно за цільовим 
призначенням. 

НІ. ВІДПОВІДАЛЬШСТЬ СТОРІН, ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА 
ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ 
1. Договір укладений в трьох примірниках і набирає чинності з моменту його 

підписання обома сторонами. 
2. Даний договір діє з 1 січня 2012 року по 31 ірудня 2012 року. 
3. Умови договору можуть бути змінені за спільною угодою сторін на підставі 

додаткової угоди. 
4. За невиконання умов даного договору сторони несуть відповідальність 

згідно з діючим законодавством. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
Броварська міська рада Броварська районна рада 

м.Бровари вул.Гагаріна, 15 
Р/ рахунок 

м.Бровари вул.Гагаріна, 15 
Р/рахунок 

м.Бровари ЗКПО 02318002 

ГУ ДКУ у Київській області 
МФО 821018 

ГУ ДКУ у Київській області, 
МФО 821018 
м.Бровари ЗКПО 02318083 

Броварський міський голова Голова Броварської районної ради 

І.В.Саложко М.ОіДаренко 


