СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
39 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 лютого 2019 року

с.Судилків

№6

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», 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
міською радою щодо передачі- прийняття із загального фонду місцевого бюджету іншої
субвенції Шепетівській міській раді ( угода додається).
2. Доручити Судилківському сільському голові Котик Т.М. підписати угоду.
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№1
до рішення сесії Судилківської
сільської ради від 28.02.2019 року №
УГОДА
про передачу субвенції з місцевого бюджету до бюджету Шепетівської міської ради.
«

»

2019 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
місцевого бюджету іншу субвенцію в сумі 20580,00 грн. (двадцять тисяч п’ятсот вісімдесят
гривень 00 копійок) на забезпечення харчуванням дітей Судилківської сільської ради, які
відвідують Шепетівські дошкільні навчальні заклади згідно додатку №1.1.
2. Шепетівська міська рада приймає від Судилківської сільської ради із загального фонду
місцевого бюджету іншу субвенцію в сумі 20580,00 грн. (двадцять тисяч п’ятсот вісімдесят
гривень 00 копійок) на забезпечення харчуванням дітей Судилківської сільської ради, які
відвідують Шепетівські дошкільні навчальні заклади згідно додатку №1.1.
3. Шепетівська міська рада зобов'язується:
3.1. Спрямувати кошти отриманої іншої субвенції виключно за цільовим призначенням.
3.2. По закінченню навчального року надати відомості відвідувань дітей, які зазначені в
додатку №1.1.
3.3. Залишки коштів по наданій субвенції повернути до 31.08.2019 року до бюджету
Судилківської сільської ради .
3.4. 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 діє до 31.08.2019 року.
30430
Хмельницька
область
Шепетівський район с.Судилків
вул. Героїв Майдану, 54
Судилківська сільська рада

30400,
Хмельницька
м.Шепетівка
вул. Островського, 4
Шепетівська міська рада

область

Сільський голова _________Т.Котик

Міський голова ________ М.Полодюк

Додаток до угоди №1.1.
Список дітей з Судилківської ОТГ, яким виділяється інша субвенція для забезпечення
харчуванням в період 01.02.2019-30.06.2019р.
«

»

2019 р.

1. Шепетівському ДНЗ (ясла-садок) №3 «Ластівка» в сумі 3528,00 грн.(три тисячі п’ятсот
двадцять вісім гривні 00 копійок).
1.1. Мазуркевич Андрій Ігорович (с.Судилків)

- 1176,00 грн.

1.2. Мазуркевич Олександр Ігорович (с.Судилків)

- 1176,00 грн.

1.3. Павловська Анастасія Андріївна (с.Городище)

- 1176,00 грн.

2. Шепетівському ДНЗ (ясла-садок) №5 «Казка» в сумі 8571,00 грн.(вісім тисяч п’ятсот
сімдесят одна гривня 00 копійок).
2.1. Лапшин Богдан Сергійович (с.Красносілка)

- 1364,00 грн.

2.2. Кушнірук Руслан Віталійович (с.Красносілка)

- 1364,00 грн.

2.3. Кушнірук Альона Віталіївна (с.Красносілка)

- 1364,00 грн.

2.4. Медведчук Михайло Петрович (с.Судилків)

- 930,00 грн.

2.5. Кость Марія Григорівна (с.Красносілка)

- 1913,00 грн.

2.6. Васик Іван В’ячеславович (с.Лозичне)

- 1636,00 грн.

3. Шепетівському ДНЗ (ясла-садок) №9 «Барвінок» в сумі 1190,00 грн.(одна тисяча сто
дев’яносто гривень 00 копійок).
3.1. Савчук Максим Миколайович (с.Городище)

- 1190,00 грн.

4. Шепетівському ДНЗ (ясла-садок) №6 «Білочка» в сумі 1121,00 грн.(одна тисяча сто
двадцять одна гривня 00 копійок).
4.1. Федорчук Катерина Петрівна (с.Городище)
5. Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)
сімдесят гривень 00 копійок).

- 1121,00 грн.

№4 «Світлячок» в сумі 5070,00 грн.(п’ять тисяч

5.1. Кравчук Августина Олександрівна (с.Городище)

- 952,00 грн.

5.2. Смілянець Злата Віталіївна (с.Городище)

- 952,00 грн.

5.3. Вітвіцька Ангеліна Олександрівна (с.Городище)

- 952,00 грн.

5.4. Мокійчук Богдан Володимирович (с.Городище)

- 631,00 грн.

5.5. Милацький Степан Романович (с.Городище)

- 631,00 грн.

5.6. Милацький Роман Романович (с.Городище)

- 952,00 грн.

6. Шепетівському ДНЗ (ясла-садок) №11 «Дзвіночок» в сумі 1100,00 грн.(одна тисяча сто
гривень 00 копійок).
6.1. Нижній Даніїл Денисович (с.Городище)

- 1100,00 грн.
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