СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
15 листопада 2017року

с.Судилків

№ проект

Про угоду між Хмельницькою обласною
радою та Судилківською сільською радою
Відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації
постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити угоду між Хмельницькою обласною радою
та Судилківською
сільською радою щодо передачі – прийняття іншої субвенції з обласного бюджету сільському
бюджету на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській
місцевості (угода додається) .
2. Доручити підписати угоду Судилківському сільському голові Котик Т.М.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Дорощук М.Ф.) .

Сільський голова

Т.М. Котик

УГОДА
про передачу іншої субвенції з обласного бюджету
сільському бюджету Судилківської об’єднаної територіальної громади
м. Хмельницький
Хмельницька обласна рада в особі голови обласної ради Загородного Михайла
Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
однієї сторони та Судилківська сільська рада в особі сільського голови Котик Тетяни
Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», з іншої сторони, на
виконання рішення Хмельницької обласної ради від 27 вересня 2017 року № 62-15/2017 „Про
внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік”, уклали угоду про наступне:
1. Предмет угоди
1. Хмельницька обласна рада передає, а Судилківська сільська рада приймає із
спеціальному фонду обласного бюджету освітню субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворилася на початок бюджетного періоду (на придбання шкільних автобусів
для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості) на придбання двох шкільних
автобусів (оптимізовано Судилківський НВК, Білокриницький НВК та Лозичанську ЗОШ І-ІІ
ст. шляхом приєднання до опорного закладу – Судилківської ЗОШ І-ІІІ ст., рішення сільської
ради від 27.04.2017 № 10) в сумі 2380000,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят тисяч
гривень 00 копійок).
2. Права та обов’язки сторін
2. Хмельницька обласна рада зобов’язується передати освітню субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам, що утворилася на початок бюджетного періоду (на придбання
шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості)
Судилківській сільській раді в сумі 2380000,00 грн. (два мільйони триста вісімдесят тисяч
гривень 00 копійок).
3. Судилківська сільська рада зобов’язується
3.1. Спрямувати кошти отриманої освітньої субвенції в сумі 2380000,00 грн. (два
мільйони триста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) на придбання двох шкільних автобусів
(оптимізовано Судилківський НВК, Білокриницький НВК та Лозичанську ЗОШ І-ІІ ст.
шляхом приєднання до опорного закладу).
3.2. У випадку нецільового використання коштів субвенції повернення бюджетних
коштів проводиться відповідно до «Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного
бюджету у разі їх нецільового використання”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 грудня 2010 року № 1163.
3.3. Здійснити придбання шкільних автобусів з урахуванням вимог Порядку та умов
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року № 6 із змінами, та розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1340-р із змінами внесеними
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 року № 422-р, а саме для
загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані (об’єднані) реорганізовані, і до
яких будуть довозитися учні загальноосвітніх навчальних закладів, на засадах
співфінансування: не більше 70 відсотків – за рахунок залишку освітньої субвенції, не менше
30 відсотків – за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
3.4. Залишок невикористаних коштів освітньої субвенції після проведення процедури
закупівлі шкільних автобусів має бути повернутий до обласного бюджету
4. Термін дії угоди
Термін дії угоди встановлюється з дня її підписання і до дня виконання умов,
передбачених в п. 3.1. даної Угоди.
Юридичні адреси:
м. Хмельницький
с. Судилків
Будинок Рад, Майдан Незалежності
вул. Героїв Майдану, 54
Голова ради
Сільський голова
______________М.Загородний

____________Т.Котик

