
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

31 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

18 жовтня 2018 року с. Судилків №     4 

 

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», 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 Шепетівською 

районною радою щодо передачі-прийняття із загального фонду сільського бюджету 

залишкової медичної субвенції (додається). 

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

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 18.10.2018року№ 4 

 

УГОДА 

про передачу залишкової медичної 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 врахувавши порядок та умови надання медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р.№11 передає Шепетівській районній раді 

із загального фонду сільського бюджету залишок невикористаної медичної субвенції в 

сумі 58732,02 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять дві гривні 02 копійки) на 

заробітну плату працівників медичних закладів вторинного рівня. 

2. Шепетівська районна рада приймає від Судилківської сільської ради із 

загального фонду сільського бюджету залишок невикористаної медичної субвенції в сумі 

58732,02 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять дві гривні 02 копійки) на заробітну 

плату працівників медичних закладів вторинного рівня. 

3. Шепетівська районна рада зобов'язується: 

3.1. Спрямувати кошти отриманої залишкової медичної субвенції виключно за 

цільовим призначенням. 

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 

 
 


