
Проект 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про передачу видатків з бюджету міста Бровари 
до бюджету Броварської районної ради на виконання 

делегованих державних повноважень 

Відповідно до ст.93 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. Дати згоду на передачу видатків 2012 року з бюджету міста Бровари до 
бюджету Броварської районної ради на виконання делегованих державних 
повноважень на медичне обслуговування мешканців міста відповідно 
нормативу фінансової забезпеченості на одного мешканця. 

2.3атвердити договір про передачу видатків з бюджету міста Бровари до 
бюджету Броварської районної ради на виконання делегованих державних 
повноважень, що додається. 

3.Доручити міському голові Сапожку І.В. підписати договір про передачу 
видатків з бюджету міста Бровари до бюджету Броварської районної ради на 
виконання делегованих державних повноважень. 

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

5. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м. Бровари 
від 
№ 



Затверджено 
рішенням Броварської міської ради 
від № 

ДОГОВІР 

про передачу видатків з бюджету міста Бровари до бюджету Броварської 
районної ради на виконання делегованих державних повноважень. 

Броварська міська рада, іменована надалі «міська рада» в особі 
міського голови Сапожка Ігоря Васильовича, який діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та 
Броварська районна рада, іменована надалі «районна рада» в особі голови 
районної ради Царенка Михайла Олександровича, що діє на підставі Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони, уклали 
цю угоду про нижче наведене: 

1.Броварська міська рада передає Броварській районній раді видатки на 
виконання делегованих повноважень на охорону здоров'я на 2012 рік. 

2. Броварська районна рада приймає від Броварської міської ради 
видатки на охорону здоров'я на 2012 рік та забезпечує медичним 
обслуговуванням населення міста Бровари в обсягах, передбачених 
законодавством. 

2011р. м. Бровари 

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 
ГУ ДКУ у Київській області 
МФО 821018 

ГУ ДКУ у Київській області, 
МФО 821018 

м.Бровари ЗКПО 02318002 м.Бровари ЗКПО 02318083 

Броварський міський голова Голова Броварської районної ради 

І.В.Сапожко _М.О.Царенко 


