
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

19 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

30 січня 2018 року                                    с.Судилків                          № 2 
 

 

Про  угоду між Судилківською сільською 

радою та Шепетівською міською радою  

 

                         Відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України, керуючись 

статтею 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію Судилківського сільського голови Котик Т.М., сільська рада   

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити угоду між Судилківською сільською радою та Шепетівською 

міською радою щодо передачі- прийняття із загального фонду сільського бюджету  іншої 

субвенції Шепетівській міській раді, як головному розпоряднику коштів  компенсаційні 

виплати на  пільговий  проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, 

які проживають на території Судилківської сільської ради ( угода  додається). 

2.  Доручити Судилківському сільському голові Котик Т.М. підписати угоду. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісіюз питань  

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Дорощук М.Ф.)  

 

 

 

Сільський голова                           Т.М. Котик 

 

 

 

 



УГОДА 

про передачу субвенції з місцевого бюджету до бюджету Шепетівської міської ради. 

 

«       »                     2018 р. 

 

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 Шепетівська міська рада в особі міського голови Полодюка Михайла 

Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

другого боку уклали угоду про наступне: 

1. Судилківська сільська рада  передає Шепетівській міській раді із загального 

фонду сільського бюджету іншу субвенцію на компенсаційні виплати за  пільговий  проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі  200000,00 грн.(двісті  

тисяч гривень 00 копійок). 

2. Шепетівська міська рада приймає від Судилківської сільської ради із загального 

фонду сільського бюджету іншу субвенцію на компенсаційні виплати за  пільговий  проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі  200000,00 грн.(двісті  

тисяч гривень 00 копійок). 

3. Шепетівська міська рада зобов'язується: 

3.1. Спрямувати кошти отриманої іншої субвенції виключно за цільовим 

призначенням. 

3.2. У випадку нецільового використання іншої субвенції повернення бюджетних 

коштів проводиться відповідно до «Порядку повернення бюджетних коштів до 

відповідного бюджету в разі їх нецільового використання», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 року №1163. 

4. Термін дії угоди встановлюється з дня її підписання і до дня виконання умов, 

передбачених в п.3.1. даної угоди. 
 
30430 Хмельницька область 

Шепетівський район с.Судилків 

вул. Героїв Майдану, 54  

Судилківська сільська рада 

 

 

Сільський голова _________Т.Котик 

 

30400, Хмельницька область 

м.Шепетівка 

вул. Островського, 4 

Шепетівська міська рада 

 

 

Міський голова ________ М.Полодюк  

 
 

 

 

 

 

 

 


