
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

33 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

15 листопада 2018 року                         с.Судилків                               №2 

 

 

Про угоду між Судилківською сільською 

радою та Головним управлінням Національної 

поліції в Хмельницькій області 

 

Відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання програми 

«Профілактики злочинності на території Судилківської сільської ради на 2016-2020 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 Головним управлінням 

Національної поліції в Хмельницькій області щодо передачі – прийняття субвенції з 

місцевого бюджету до державного бюджету на придбання та встановлення комплексної 

системи відеонагляду в с.Судилків на основі сучасних цифрових ІР системах для 

Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області в сумі 100 000,00 грн. (угода додається). 

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

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 



Додаток  

до рішення сільської ради від 

15.11.2018 року №2 

 

УГОДА 

 

про передачу субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій області. 

 

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 

Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області в особі 

_____________________________________________________________________________, 

що діє на підставі Положення з другого боку уклали угоду про наступне: 

 

1. Судилківська сільська рада передає, а Головне управління Національної поліції в 

Хмельницькій області приймає субвенцію із сільського бюджету державному бюджету на 

виконання програми Профілактики злочинності на території Судилківської сільської ради на 

2016-2020 роки. 

2. Судилківська сільська рада зобов’язується передати субвенцію в сумі 100000,00 грн. 

(сто тисяч гривень 00 копійок) за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) 

виключно на придбання та встановлення комплексної системи відеонагляду в с.Судилків на 

основі сучасних цифрових ІР системах для Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій 

області. 

3. Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області зобов’язується: 

3.1. Спрямувати кошти отриманої субвенції із спеціального фонду (бюджет розвитку) в 

сумі 100000,00 грн.(сто тисяч гривень 00 копійок) виключно на придбання та встановлення 

комплексної системи відеонагляду в с.Судилків на основі сучасних цифрових ІР системах 

для Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області. 

3.2. Інформувати Судилківську сільську раду про стан використання отриманих 

коштів. 

3.3. У випадку не цільового використання субвенції бюджетні кошти будуть повернуті 

до сільського бюджету. 

4. Термін дії Угоди встановлюється з дня підписання і діє до 31 грудня 2018 року 

 

 

Юридичні адреси сторін: 

 

30430 Хмельницька область                                          м. Хмельницький вул. Зарічанська, 7 

Шепетівський район с.Судилків                                    Головне управління Національної 

вул. Героїв Майдану, 54                                                  поліції в Хмельницькій області 

Судилківська сільська рада 

Сільський голова ________________ Т.Котик             ________ _________ _____________ 


