
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

20 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

16 лютого 2018 року с. Судилків №  5 

 

Про угоду між Судилківською сільською  

радою та  Шепетівською районною 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 

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

субвенції (угода додається). 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії  

з питань  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Дорощук 

М.Ф.)  

 

 

 

Сільський голова                                Т.М. Котик 

                                                                                                                             

 
 

  



 

 

 

Додаток                

до рішення сесії Судилківської 

сільської ради від 16.02.2018   року  

№5  

УГОДА 

про передачу іншої  субвенції сільського 

бюджету районному бюджету  

 

«         »                              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 районна рада в особі голови районної ради Дзяворука Петра 

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

другого боку, уклали угоду про наступне: 
 

1. Судилківська сільська рада передає Шепетівській районній раді із загального 

фонду сільського бюджету іншу субвенцію в сумі 93213,00 грн. 

(дев’яносто три тисячі двісті тринадцять гривень. 00 коп.) а саме:  
 

1.1. Управлінню освіти, культури, молоді, спорту та туризму райдержадміністрації 

в сумі 55613,00 грн., з них: 

- 6000,00 грн. для надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами Судилківської сільської ради (придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю - 3000,00 грн., оплата послуг з перезарядки картриджу - 1000,00 

грн., здійснення видатків на відрядження - 2000,00 грн.); 

- 22800,00 грн. на закупку продуктів харчування для дітей шкільного віку 

Судилківської сільської ради, які навчаються в Городнявському навчальному закладі ; 

- 26813,00 грн. на придбання пального для довозу дітей шкільного віку 

Судилківської сільської ради, які навчаються в Городнявському навчальному закладі . 
 

1.2. Шепетівському Центру первинної медико-санітарної допомоги на підтримку 

хворих нефрологічного профілю, які проживають на території Судилківської сільської 

ради для амбулаторного лікування в сумі 12600,00 грн. (для відшкодування лікарських 

засобів 8600,00 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 4000,00 грн.). 
 

1.3. Центру соціальних служб для сім’ї та молоді на виплату заробітної плати та 

нарахувань в сумі 25000,00 грн.  

 

2. Шепетівська районна рада приймає від Судилківської сільської ради із 

загального фонду сільського бюджету іншу субвенцію в сумі 93213,00 грн. 

(дев’яносто три тисячі двісті тринадцять гривень. 00 коп.) а саме:  
 

2.1. Управлінню освіти, культури, молоді, спорту та туризму райдержадміністрації 

в сумі 55613,00 грн., з них: 

- 6000,00 грн. для надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами Судилківської сільської ради (придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю - 3000,00 грн., оплата послуг з перезарядки картриджу - 1000,00 

грн., здійснення видатків на відрядження - 2000,00 грн.); 

- 22800,00 грн. на закупку продуктів харчування для дітей шкільного віку 

Судилківської сільської ради, які навчаються в Городнявському навчальному закладі ; 



- 26813,00 грн. на придбання пального для довозу дітей шкільного віку 

Судилківської сільської ради, які навчаються в Городнявському навчальному закладі . 
 

2.2. Шепетівському Центру первинної медико-санітарної допомоги на підтримку 

хворих нефрологічного профілю, які проживають на території Судилківської сільської 

ради для амбулаторного лікування в сумі 12600,00 грн. (для відшкодування лікарських 

засобів 8600,00 грн., придбання паливо-мастильних матеріалів – 4000,00 грн.). 
 

2.3. Центру соціальних служб для сім’ї та молоді на виплату заробітної плати та 

нарахувань в сумі 25000,00 грн.  
 

3. Шепетівська районна 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. 

 

Юридичні адреси: 

 

30430 Хмельницька область Шепетівський 

район с.Судилків 

вул. Героїв Майдану, 54  

Судилківська сільська рада 

 

Сільський голова                             Т.Котик 

30400, Хмельницька область м.Шепетівка 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47 

Шепетівська районна рада 

 

 

Голова ради                             П.Дзяворук 

 

 

 

 

 

 


