
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

rpю передачу та ?РИЙНJlТТJl міжбюджетних трансфертів 
по галУЗІ «Засоби масової інформації» І 

Відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу України, керуючись п.27,43 
ст.26, п.І6 ст.42 Закону України «Про місцеве самОВРJlдування в Україні», 
та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 

І.Передати видатки 20 І О року З бюджету міста Бровари до бюджету 
Броварської районної ради у ВИГJIJIДЇ міжбюджетного трансферту 
(субвенція на утримання об'єктів спільного користування) у розмірі, 
затвердженому у бюджеті міста на 20 І О рік по галузі «Засоби масової 
інформації» для фінансової підтримки редакції газети «Нове житrJD) на 
виконання власних повноважень міської ради та її виконавчого комітету. 
2.ПриЙНЯТИ видатки 20 І О 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 20 І О рік по ~алузі «Засоби масової інформації» ДJDI 
фінансової підтримки Броварської редакції міськрalониого радіомовлеИШІ. 

З.Затвердити договір про передачу та ПРИЙНJ!ПЯ міжбюджетних 
трансфертів по галузі «Засоби масової інформації», що додається. 

4.Доручити виконуючому обов'язки міського голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. підписати договір про передачу та прийияпя міжбюджетних 
трансфертів по галузі «Засоби масової інформації». ..... . 

5. Контроль за викон8.НИJIМ цьо класти на поcnинy КОМІС1Ю 

з питань соціально-економічн q 'ті JПI розвитку, бюджету, 
фінансів та цін. фffl " 

6. Це рішення набирає ч ~ Д 
ф~ 

Виконуючий обов' язки 
міського голови - секретар ради 

М. Бровари 
від r;/3 J"I'l~ 2009 року 
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Додаток 

до рішення міської ради 
від 23.07.09 Н!! 1170-66-05 

ДОГОВІР 

про передачу та прийнятrя міжбюджетних трансфертів 

по галузі "Засоби масової інформації" 

м.Бровари " __ " _____ ~2009p. 

Броварська міська рада, іменована надалі "міська рада", в особі 

виконуючого обов'язки 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 Кушніренка Юрія Івановича, що діє згідно ст.55 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" з другої сторони уклали цей 

договір про нижче наведене: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Передача - прИЙНJ1Тrя видатків у ВИГляді міжбюджетних трансфертів на 

виконання делегованих повноважень в галузі "Засоби масової інформації". 

п. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

1. Міська рада зобов' JlЗується: 

1.1. Передавати видатки районній раді у вигляді міжбюджетного 

трансферту (субвенція на утримання об'єктів спільного 

користування) у розмірі, затвердженому у бюджеті міста на 2010 рік 

по галузі "Засоби масової інформації" для фінансової підтримки 

редакції газети "Нове ЖИТІя" на виконання власних повноважень 

міської ради та їі виконавчого комітету. 

1.2. Перераховувати міжбюджетні трансфер'ТИ з рахунку бюджету міста, 

що відкриТИЙ на ім'я фінансового управліННJI Броварської міської 

ради, на рахунок районного бюджету "Субвенції на утримання 



об' єктів спільного користування", що відкритий в Головному 

управлінні Державн К .. ого азначеиства у Київській області, 

щомісячно у розмірах, визначених відповідно до помісячного 
розпису бюджету міста Бровари. 

I.З. Прийняти видатки від районної ради у вигляді міжбюджетного 

трансферту на виконання власних повноважень районної ради ДJIJI 

фінансової підтримки Броварської редакції міськрайонного 

радіомовлення по інформуванню населення району про дiSIльність 

Броварської райдержадміністрації. 

1.4. Міжбюджетний трансферт, отриманий від районної ради на 

виконанНJI власних повноважень районної ради, витрачати 

ВИКJПOчно за цільовим призначеННJIМ. 

2. Районна рада зобов'язується: 

2.1. Передавати видатки міській раді у вигляді міжбюджетного 

трансферту (субвенції на утриманНJI об'єктів спільного 

користувaнНJI) на фінансову підтримку Броварської редакції 

міськрайонного радіомовлеННJI у розмірі, затвердженому у 

районному бюджеті на 2010 рік. 

2.2. Міжбюджетний трансферт перераховується з рахунку районного 

бюджету, відкритого на ім'я Броварського районного фінансового 

управліННJI, на рахунок бюджету міста (субвенції на утримання 

об'єктів спільного користуванНJI), що відкритий на ім'я фінансового 

управлінНJI Броварської міської ради в Головному управлінні 

Державного Казначейства у Київській області, щомісJIЧНО у 

розмірах, відповідно до помісячного розпису бюджету Броварського 

району. 

2.З. ПрИЙНЯТИ видатки від міської ради у вигляді міжбюджетного 

трансферту на виконaнНJI власних повноважень міської ради по 



інформуванню населення міста про діяльність Броварської міської 
ради та ії виконавчих органів через редакцію газети "Нове життя". 

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

призначенням. 

ш. ВІДПОВІДАЛЬЮСТЬ СТОРІН, ТЕРМІН ДІї ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК 

ЙОГО РОЗІРВАННЯ 

1. Договір укладений в трьох примірниках і набирає чинності з моменту його 

підписанНJI обома сторонами. 

2. Даний договір діє з 1 січНJI 2010 року по 31 гpyдНJI 2010 року. 

3. Умови договору можуть бути змінені за спільною угодою сторін на підставі 

додатковоїугоди. 

4. За невикон8ННJI умов даного договору сторони несуть відповідальність 

згідно з діючим законодавством. 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПЛАТІЖШ РЕКВІЗИТИ СТОРШ: 

Броварська міська рада 
м.Бровари вул.Гагаріна, IS 
Р/рахунок 
ГУДК У Киівській області 
МФО 821018 
м.Бровари ЗКПО 02318002 

ВИКО1яW4jqи· 

Броварська районна рада 
м.Бровари вул.Гагаріна, IS 
Р/рахунок 
Г YдJ.< у Київській області, 
МФО 821018 
м.Бровари ЗКПО 02318083 

Голова Броварськоїр8ЙОНИОЇради 

_---~ю.І.Кушніренко 



м.Бровари 

ДОГОВІР 

про передачу та nPИЙНJIТrJI міжбюджетних трансфертів 

по галузі "Засоби масової інформації" 

2009р. 

Броварська міська рада, іменована надалі "міська рада", в особі 

виконуючого обов'JlЗІСИ міського голови СапОЖІСа Ігоря Васильовича, що діє 

зriдно ст.42 Закову України "Про місцеве caмoBpвдyвВRНJI в Україні" 3 однієї 

сторони і Броварська районна рада, іменована надалі "районна рада", в особі 

голови районної ради Кушніренка ЮрiJIlвановича, що діє згідно ст.55 3аІСоиу 

Украіни "Про місцеве самоврJIДyВВRИJI в Украіні" 3 другої сторони уклали цей 

договір про нижче наведене: 

І. IIPEДl\ffiT ДОГОВОРУ 

Передача - прИЙИJ1ТТя видатків у виг.лвді міжБЮДЖе"ІВИХ трансфертів на 

ВИІСонaинJI делегованих повноважень в галузі "Засоби масової інформаці і" . 

п. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРПІ 

1. Міська рада зобов'JlЗУЄТЬСЯ: 

1.1. Передавати видаТІСИ раіовній раді У вигJIJIдi міжбюджетиого 

трансферту (субвенцїJI ва yrpим8ННJI об'єктів спільного 

. ІСористувllИИJl) у розмірі, затвердженому У бюджеті міста на 2010 рік 

по галузі "Засоби масової інформації" ДJIJI фінансової підтрИМІСИ 

. редакції газети "Нове ЖИТ1'JI" ва ВИІСонВRНJI ВJlасних повноважень 

міської ради та ії виконавчого комітету. 

1.2. Перераховувати міжбюджетні трансферти 3 рахуику бюджету міста, 
що відкрИТИЙ ва ім'я фінансового управлiвнJI Броварської міської 

ради, ва рахунок раіоивого бюджету "Субвенції ва Y'tpИМ8.ННJI 

об'єктів спільвого користув8ВНJI", що відкритий в Головному 



1.3. 

1.4. 

управпівві ДP-nжав К ,-.І'" вого 8Звачейства у київсыdй області, 
щоміCJIЧRО у р . ОЗМ1Рах, визначених відповідно до поміСJIЧRого 

розпису бюджету міста Бровари. 

прийнsrrи видатки від районної ради у ВИГJISIДі міжбюджетного 
травсферту на виконlШНJI власних повноважень районної ради для 

фінавсової підтримки Броварської редащіі міськрайонного 

радіомовлеННJJ по інформуванню васелеИНJI району про дiJшьність 

Броварської райдержадміністрації. 

Міжбюджетний трансферт, отриманий від районної ради на 

викон8ВВJI власних повноважень районної ради, витрачати 

виюпочно за цільовим призначеВВJIМ. 

2. Районна рада зобов'изуєтьсв: 

2.1. Передавати видатки міській раді у ВИГJIJlДі міжбюджетного . 
травсферту (субвенції на утримавви об'єктів спільного 

кориcтyDавви) ва фінансову підтримку Броварської редакції 

міськраіовного радіомовлеНВJI у розмірі, затвердженому у 

районному бюджеті на 201 О рік. 

2.2. Міжбюджetний трансферт перераховуєтьси з рахунку paioВROГO 

бюджету, відкритого на ім'в Броварського районного фінансового 

упрaвniвии, ва рахунок бюджету міста (субвенції на утримaвиJI 

об'єктів спільного користув8ННJI), що відкритий ва ім'и фінансового 

. управлівп Броварської міської ради в Головному управлінні 

Державвого Казвачейства У Київській області, щоміСJ1ЧНо у 

. розмірах, відповідно до поміCJAНОro розпису бюджету Броварського 

району. 

Пр~"'" видаТКИ від міської ради у ВИГШJДі міжбюджетвого 
2.3. I'J,DAI&"'-

трансферту ва викоиaRНJ1 власних повноважень міської ради по 

івформуваиию васелеВИJI міста про діяльність Броварської міської 

ради та іі виконавЧИХ оргавів через редащію газети "Нове ЖИТ1'и". 



2.4. Міжбюджетні трансферти отр .. . .. , иманl ВІД МlСЬКОI ради на ВИКОВaннJI 

власних повноважень, ВИ'1'рачати Виюпочво за цільовим 
призначеННJIМ. 

ш. ВІДПОВІДAJIЬНІСТЬ СТОРЩ ТЕРМІН ДІІ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК 
ЙОГО РОЗІРВАННЯ 

1. Договір укладений в трьох примірниках і набирає чиниості з моменту ЙОГО 

підписанви обома сторонами. 

2. Даний договір діє з 1 сіЧНJI 2010 року по 31 ГРУДИJl201 О року. 

3. Умови договору можуть бути змінені за спільвою угодою сторін ва підставі 

додаткової угоди. 

4. 3а невиконaвиJl умов даного договору сторони весуть відповідапьність 

згідно з діючим законодавством. 

ЮРИДИЧНІ А.ЦРЕСИ ТА ІШАТІЖНІ РЕКВІЗиrи СТОРШ: 

Броварська міська рада 
м.Бровари вул.Гагарін&, 1 S 
Р/рахувок 
ГУДК У КиівсьІСЇЙ області 
МФО 821018 
м.Бровари зкпо 02318002 

Броварська райОlDlа рада 

м.Бровари вул.Гагарін&, IS 
Р/рахуиох 
Г УД]..<. У Київській області, 
МФО 821018 
м.Бровари ЗКПО 02318083 

Голова Броварської раіоввої ради 
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