
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних  

трансфертів (інші субвенції з місцевого бюджету) 

 

Відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 

26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, 

Великодимерська селищна рада 

 В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити договір «Про передачу та прийняття коштів у вигляді 

міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з місцевого бюджету)». 

2. Доручити селищному голові підписати договір «Про передачу та 

прийняття коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів (інші субвенції з 

місцевого бюджету)». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків. 

 

Селищний голова                                                     Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 

 

 

смт Велика Димерка 

від 22 грудня 2022 року  

№ 1025 ХLІ-VIIІ 



  
Додаток  

рішення селищної ради  

від 22 грудня 2022 року № 1025 XLI-VIII 

 

 

 

 
ДОГОВІР №  

про передачу - прийняття коштів на засадах міжбюджетного трансферту іншої субвенції з 

місцевого бюджету 

смт Велика Димерка  

                                                                                        «        »   __________ 202   р. 

Великодимерська селищна рада Броварського району Київської області, іменована 

надалі «Сторона 1», в особі селищного голови                     , що діє згідно Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та іменована надалі «Сторона 2», в особі                                                                   

, що діє згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, 

відповідно до статей 93, 101 Бюджетного кодексу України, уклали цей Договір про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Передача-прийняття на засадах міжбюджетного трансферту іншої субвенції з місцевого 

бюджету. 

 

ІІ. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1 Сторона 1 зобов’язується; 

2.1.1. Передати у 2023 році із загального фонду селищного бюджету Великодимерської 

селищної ради на засадах міжбюджетного трансферту іншу субвенцію з місцевого бюджету у 

сумі                  грн (                       грн. 00 коп.)  

                                                                                                                       (прописом) 

на забезпечення                                                                                                 . 

 

2.2 Сторона 2 зобов’язується: 

2.2.1. Прийняти у 2023 році до загального фонду бюджету на засадах міжбюджетного 

трансферту іншу субвенцію з місцевого бюджету у сумі рн.  

(                                               грн. 00 коп.) на забезпечен- 

                                                                                                                                     (прописом) 

ня                                                                                                         .  

  

2.3 Сторони зобов’язуються врахувати обсяг міжбюджетного трансферту за цим Договором у 

рішеннях про селищний бюджет Великодимерської селищної ради та бюджет      територіальної 

громади на 2023 рік. 

 



ІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА 

 ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ 

 

3.1 Договір укладений в трьох примірниках (по одній кожній із сторін, один Управлінню фінансів 

Великодимерської селищної ради)  

3.2 Цей договір діє з моменту його підписання до 31.12.2023 року. 

3.3 Умови Договору можуть бути змінені за спільною згодою сторін на підставі додаткової угоди, 

яка підписується уповноваженими представниками Сторін 

3.4 За невиконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного 

законодавства України. 

 

ІV. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН: 

 

Великодимерська селищна рада 

Броварського району 

Київської області 

07442, Київська обл.,  

Броварський район  

смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1 

__________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

_______________  

М.П. 

 

Секретар ради                                                                                 Антоніна СИДОРЕНКО 


