
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

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

делегованих державних повноважень 

Відповідно до ст.9З Бюджетного кодексу України, керуючись п.27,4З 
ст.26, п.16 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні», 
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 2010 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 мешка!ЩЯ. 

2.Затвердити договір про передачу видатків з бюджету міста Бровари 
до бюджету Броварської районної ради на виконання делегованих 

державних повноважень, що додається. 

З.Доручити виконуючому об~в'язки міського ГОЛОВИ.- секретарю ради 
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 ~ а 1 ИЙНJlпя. 
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Голова постійної комісії з соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету фінансів та цін 
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ДОГОВІР 

Додаток 
до рішення міської ради 
від 23.07.09 Ни 1169-66-05 

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

_~2009p. м. Бровари 

Броварська міська рада, іменована надалі «міська рада» в особі 
виконуючого обов'язки міського голови Сапожка Ігоря Васильовича, який 
діє на підставі Закону України" Про місцеве самоврядування в Украіні" з 
однієї сторони та Броварська районна рада, іменована надалі «районна рада» 
в особі голови районної ради Кушніренко Юрія Івановича, що діє на підставі 
Закону Украіни" Про місцеве самоврядування в Украіні, з іншої сторони, 
уклали цю угоду про нижче наведене: 

I.Броварська міська рада передає Броварській районній раді видатки на 
виконання делегованих повноважень на охорону здоров"я на 2010 рік. 

2. Броварська районна рада приймає від Броварської міської ради 
видатки на охорону здоров"я на 2010 рік та забезпечує медичним 
обслуговуванням населеНИJI міста Бровари в обсягах, передбачених 

законодавством. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИ1И СТОРІН: 

Броварська міська рада 
м.Бровари вул.Гагаріна, 15 
P/p~OK . 
ГУДК У Київській облаСТІ 
МФО 821018 
м.Бровари зкпо 02318002 

Броварська районна рада 

м.Бровари вул.Гагаріна, 15 
Р/рахунок 
Г УД).< У Київській області, 
МФО 821018 
м.Бровари ЗКПО 02318083 

ОЛС)В.а:.I.нJJIОSlарс!ркс)ї районної ради 



ДОГОВІР 

про п~еда~ видатків з бюджету міста Бровари до бюджету Броварської 
раиОВИО1 ради на виконlНJIJ[ делегованих державних повноважень. 

,},:/ ~'v~OO9p. м. Бровари 

Броварська міська рада, іменована надалі «міська радІ» в особі 
виховуючого обов'язки міського голови Сапожка Ігори Васильовича, JПCИЙ 
діє ва підставі Закону Украіни" Про місцеве самоврядуванни в Украіві" з 
однієї сторони та Броварська районна радІ, іменована надалі «районна радІ» 
в особі голови районної ради Kymвipeвкo Юріи ІванОВИЧІ, що діє на підставі 
Закову Украіви " Про місцеве самоврядуванви в Украіні, з іиmої сторони, 
уклали цю угоду про нижче наведене: 

I.Броварська міська рада передає Броварській районній раді видатки на 
виконанви делегованих повноважень на охорону здоров"и на 2010 рік. 

2. Броварська районна рада приймає від Броварської міської ради 
видатки на охорону здоров"и на 2010 рік та забезпечує ~едичним 
обслуговув~ населенви міста Бровари в обс~ передбачених 
законодавством. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА IDIAТІЖНІ РЕКВІЗИІИ СТОРШ: 

Броварська міська рада 
м.БрОвари вул.Гагаріна, IS 
Р/рахувОІС 
ГУДК У Київській області 
МФО 821018 

Броварська районна рада 

м.Бровари вул.Гагаріна, 1 S 
Р/рахунок 

Г УДК у Київській області, 
МФО 821018 
м.Бровари ЗКПО 02318083 

М:БРО;'~~02318002 
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Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

начальника фінансового управління 

Ковриги с.п. 

ПОДАННЯ: 

Просимо винести на чергове засідання сесіі броварської міської ради 
наступні питання; 

1) «Про передачу видатків з бюджету міста Бровари до бюджету 
Броварської районної ради на виконання делегованих державних 

повноважень)) ; 
2) «Про передачу та прийняпя міжбюджетних трансфертів по галузі 

«Засоби масової інформації)). 

З повагою, 

начальник фінансового управління с.п. Коврига 
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