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БРОВАРСЬКА МІСЬ ОО 

КА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Г Про передачу та ?рИiiНJrrr• міжбюджетних трансфертів І 
ПО галузІ «Засоби масової інформації» 

Відповідно до СТ092 Бюд~етного кодексу України, керуючись П027,43 
СТ02б, Поl б ст.42 Закону УКРВlни «Про місцеве самОВРЯдyD У ОО. 

ООО О ання в краІН!», 
та вр~овуючи рекомендаЦIІ посnйної комісії з питань соціально-
еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, міська 
рада 

вирішила: 
І.Передати видатки 2011 року з бюджету міста Бровари до бюджету 

Броварської районної ради у ВИГJIJlДі міжбюджетного трансферту 
(субвенців на угримання об'єктів спільного користування) у розмірі, 
затвердженому у бюджеті міста на 2011 рік по галузі «Засоби масової 
інформації» ДЛJI фінансової підтримки редакції газети <<Нове ЖИТl'Я)) на 
ВИlCонанив власних повноважень міської ради та ії виконавчого комітету. 
20ПРИЙНJIТИ видатки 2011 року з бюджету Броварської районної ради до· 

бюджету міста Бровари у ВИГJIJlДі міжбюджетного трансферту (субвенція 
на утримання об'єктів спільного користування) У розмірі, затвердженому у 
бюджеті міста на 2011 рік по галузі «Засоби Maco~oi інфорМації)) Д1UI 
фінансової підтримки Броварської редакції Micькp~oннoгo Р~lомовленНSl. 

ЗоЗатвердити договір про пер~~чу та ~ИИНJm'Sl МІжбюджетних 
трансфертів по галузі «Засоби.маСОВОІlнформаЦ1J)), що додаєrься. 

40ДОРУЧИТИ виконуючОМУ обов'язки міського гол~ви - се~етарю ради 
Сапожку І.В. підписати договір про ~~~едачу та.~ИИНJlТl'Я МІжбюджетних 
трансфертів по галузі «Засоби маСОВОІ шфОРМaЦll)). .:nu.,. . 

5 К аннвм цього рішеННJI покласти на ПОСТ.&пDJ КОМІСІЮ 
• OHТPO~ за викоН . . розвитку, бюджету, 

з питань соціально-еКОНОМІЧНОГО та ху. рат ~ 
Ф. ~i~ - ~~ 
шансів та цін. .. ~ о ~ и. 
б. Це рішеННJI набирає чиннОСТІ з да о ~v ~ СІ' 

Виконуючий обов 'язки 
Міського голови - секретар ради 
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ПОДАННЯ : t(' виконуюча оБОВ 'IІ3КИ иачвль!ІІІІШ .~ 
фінансового .управлінНJI_----.-.!.!І!...~~-L------ Н.О.Паламарчук 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови ___ ..:..--.....v----- В.О Андрєєв 

І С'і 

- начальник юридичного відділу d І.Г.Лавер 

- виконуюча обов'JlЗКИ начальника 
зaranьного відділу -
головний спеціаліст __ Л_'_~_---І--.і.J~ Л.М.Шило 

./ 

- голова комісії з питань соціально -
економіЧНо~о та ~JIЬТYPHOГO розвитку, 
бюджету, ф1НансІВ та цін А В Б ----4ЧJ-1..IА--- .. улка 
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••. Бровари 

ДОГОВІР 

Додаток 
до рішенНJI міської Р'8ДІІ 
відмОР, Nflffr/}J-'/?-{}.!) 

про передачу та прийllJlТl'Я міжбюджemих трансфертів 

по ranyзі "Засоби масової інформаціГ' 

" __ " _____ -..:.20 J Ор. 

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

виконуючого обов' JlЗКИ міського голови Сanожка Ігоря Васильовича, що діє 

зriдво ст.42 Закону Украіни "Про місцеве самоврядуванНJI в Украіні" з однієї 

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

голови районної ради Кyпmіренка Юрія Івановича, що діє згідно ст.55 Закону 

України "Про місцеве самоврядувaнНJI в Украіні" з другої сторони уклали цей 

договір про нижче наведене: 

І. І1РЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Передача - прИЙНJJТl'JI видатків у вигJJJJдi міжбюджетних трансфертів на 

ВИКон8ВВJI делегованих повноважень в галузі "Засоби масової інформацir'. 

п. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРПІ 

1. Міська рада зобов'язуєrься: 

1.1. 

1.2. 

.. ... раді у ВИГЛJIДі міжбюджетного 
Передавати видатки раиоНН1И 

( б . на утрИМa&IIJI об'єктів спim.ного 
трансферту су BeНЦUI 

. . ер\фкеному у бюджеті міста на 2011 рік 
кориC'l}'ВaнНJI) У рОЗМІРІ, затв ... . 

.. . ф маціГ' ДJIJI фшанСОВОІ пІДТРИМКИ 
по галузі "Засоби маСОВОІ Ін ор 

'JI" на виконa&IIJI власних повноважень 
редакції газети "Нове житr. 
... _. OHaв~oГO комітету. 

М1СЬКОlРади тanB~ . 
. етні трансферти з Рахунку бюджету М1ста, 

Перераховувати міжбюДЖ aвпiнНJI Броварської міської 
. .. ва ім'JI фінансового упр 

що В1ДКрИТИИ б wrv "Субвенції на утримання 
-gоlПlОГО ЮДЖV6J 

ради, на рахунок plll'l 



об'єктів спільного користування", що відкритий в Головному 

управлінні Державного Казначейства у Київській області, 

щомісJIЧИО у розмірах, визначених відповідно до помісячного 

розпису бюджету міста Бровари. 

1.3. ПрИЙНJIТИ видатки від районної ради у ВИГЛJIді міжбюджетноro 

трансферту на виконання власних повноважень районної ради ДJUI 

фінансової підтримки Броварської редащії міськрайонноro 

радіомовлеВВJI по інформуванню населенНJI району про дiJшьність 

Броварської райдержадміністраціі. 

1.4. Міжбюджетний трансферт, отриманий від районної ради на 

виконВИВJI власних повноважень раіонної ради, витрачати 

ВИICJПOчно за цільовим призначеННJIМ. 

2. РаііОlDlа рада зобов' JlЗується: 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

П вида...аои міській раді у виrJUIДЇ міжбюджетноro 
ередавати U.&AJr.l. 

трансферту (субвенції на 

КОРИСТУВ8IIIIJI) на фінансову 

утрим8ННJI об'єктів спільноro 

підтримку Броварської редакціі 

• ай p8Д1'oMoвneННJI У розмірі, затвердженому у 
М1ськр оииого 

р8ЙОИИОМУ бюджеті на 2011 рік. 
ах:унку райОШІого 

Міжб етиий трансферт перераховуєтьСЯ з р 
юдж ф' ансового . . 'я БроварсьКОГО районного ш 

бюджету, В1ДКРитого на ІМ ... ИМ8IIВJI 

б .1I'\It..мl міста (субвевцu на утр • рахунок Ю~~·J 
управл1ННJl, на • итий на ім'Я фінансового 
об'єктів спільного користування), що в1ДКР aвniввi 

. .. ради в rOJJOBHOМY упр 
. Б оварської МlсЬКО1 . 

упрllВJI1ИНJl Р ... об"аСТЇ ЩОМ1CJIЧНо У 
JUиівсьК1И ~.I. , 

Державного Казначеіства у бюджету Броварського 
•• оміCJIЧIIОro рОЗПИСУ 

розмірах, В1ДПов1ДІІО до п 

району. .. вИГЛJIдї міжбюджетноro 
. місьК01 ради У 

ПрИЙНJIТИ видаТКИ вІД важень міської ради по 
вnасsИX повНО 

трансферту ва виковВВВJI 



іиформуваншо населення мі .. 
ста про ДUlJIЬНIСТЬ Броварської міської 

ради та її виконавчих органів через редакцію газети "Нове vп_ " 
ІАП .... R • 

2.4. Міжбюджетні трансферти отрим .. . .. 
, анІ вІД МІСЬКОІ ради на ВИКОНанНJI 

власних повноважень, витрач 
ати ВИКJlIOчно за цільовим 

призвачеlfИJIМ. 

ш. ВІДІІОВІДАЛЬШСТЬ СТОРІН, ТЕРМІН ДІІ Договору ТА порядок 

ЙОГО РОЗІРВAIffiЯ 

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

ПЇДПИC8ИИJI обома сторонами. 

1 даний договір діє 3 1 сїЧВJI 2011 року по 31 грудня 20 11 року. 

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

додаткової угоди. 

4. 3а невиконання умов даного договору сторони Hecyrь відповідanьність 

зriдно 3 діючим законодавством. 

ЮРИД;ИЧШ АДРЕСИ ТА IDIAТDКНI РЕКВІЗИГИ СТОРПl: 

Броварська міська рада 
м.Бровари ВУJl.Гагаріна, 15 
Р/рахувок 
гУД1С У ICиiвській області 
МФО 821018 
м.вровари ЗКПО 02318002 

Броварська р8ЙОШlа рада 
м.Бровари вул.Гaraріиа, 15 
P/p~OK • . 
Г удк у Київській област, 
МФО 821018 
м.Бровари ЗКПО 02318083 

В UVJnчиit обов))оХИ ГОJlОВИ 
ИКО&"о1-- .. 
Броварської р8ЙОШlОІ ради 

В.І.симивенко 



І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ 
07400, м.БРОDОРIІ. П)'Л. Гпгаріllll.1 5. Тел. НІ! 5-03-98 

На N!! 
~----~ ---------&1 

[ Виконуючому обов'язки] 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожко І.В. 

Прошу Вашого озволу вин с на розгляд сесії Броварської міської ради, 
ш відбудеться 5 се ПНЯ 2010 ро , проекти рішення: 

- Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 13.05.2010 
року N!! 1519-83-05 «Про бюджет міста на 2010 рік та додатків 2,3,7»; 

- Про передачу та прийняття міжБІоджетних трансфертів по галузі 
«Засоби масової інформації». 

Вmcонуюча обов'язки начальника Н.О.Паламарчук 

Броварський МВХ 

JldдHHii ом J -'YfJJ,, 
"::т' о} : 20 • ' 
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