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

с.Судилків

№6

Про угоду між Судилківською сільською
радою та 21-ю Державною пожежнорятувальною частиною ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області
Відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання цільової
Програми забезпечення пожежної безпеки Судилківської сільської ради та об’єктів усіх
форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів пожежної охорони на 2017-2020
роки.», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити угоду між Судилківською сільською радою та 21-ю Державною
пожежно-рятувальною частиною ГУ ДСНС України у Хмельницькій області щодо
передачі – прийняття субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на
придбання запасних частин, а саме автомобільних шин до пожежного автомобіля. (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 субвенції з міського бюджету державному бюджету 21-ій
Державній пожежно-рятувальній частині ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
с. Судилків
Судилківська сільська рада в особі сільського голови Котик Тетяни
Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з одного боку та 21-а Державна пожежно-рятувальної частина ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області в особі начальника Дворака Віктора Сергійовича, що діє на
підставі положення з іншої сторони, уклали цю угоду про наступне:
1. Судилківська сільська рада передає, а 21-а Державна пожежно-рятувальної
частина ГУ ДСНС України у Хмельницькій області приймає субвенцію із сільського
бюджету державному бюджету на виконання „ Програми забезпечення пожежної безпеки
Судилківської сільської ради та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури
підрозділів пожежної охорони на 2017-2020 роки " по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8370
по загальному фонду на суму 14000,00 грн. (чотирнадцять тисяч грн.) на придбання
запасних частин, а саме автомобільних шин до пожежного автомобіля.
2. Судилківська сільська рада зобов’язується передати субвенцію в сумі 14000,00
грн. за рахунок коштів загального фонду виключно на придбання запасних частин, а саме
придбання автомобільних шин до пожежного автомобіля.
3. 21-а Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Хмельницькій
зобов'язується:
3.1 Спрямувати кошти отриманої субвенції виключно на придбання запасних
частин, а саме автомобільних шин до пожежного автомобіля.
3.2 Інформувати Судилківську сільську раду про стан використання отриманих
коштів.
3.3 У випадку нецільового використання субвенції бюджетні кошти будуть
повернуті до сільського бюджету.

4. 4. Термін дії Угоди встановлюється з дня підписання і діє до 31 грудня 2017 року.
Юридичні адреси сторін:

Судилківська сільська рада
30430 Хмельницька область
Шепетівський район с.Судилків
вул. Героїв Майдану, 54
Сільський голова ___________Т.М. Котик

21 ДПРЧ Головного управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій
у Хмельницькій області
вул. Митрополита Шептицького, 53
Начальник
21 ДПРЧ
____________ В.С. Дворак

