
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

46 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

02 жовтня  2019 року                                 с.Судилків                               № 10 

 

 

Про угоду між Судилківською 

сільською радою та Шепетівською 

районною радою 

 

 

Відповідно до статей 85, 93 Бюджетного кодексу України та керуючись  статтею 26 

Закону 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 обсягів видатків на фінансування медичних 

закладів, що надають медичні послуги для населення об’єднаної територіальної громади з 

сільського бюджету до районного бюджету в 2020 році (угода додається). 

2. Доручити підписати угоду Судилківському 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. Котик 



УГОДА 
 

«___»  _________ 2019р.                                                                      м.Шепетівка 

 

Судилківська сільська рада в особі  сільського голови Котик Тетяни Миколаївни, що 

діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з однієї сторони та 

Шепетівська районна рада в особі голови районної ради Дзяворука Петра Францевича, що 

діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Бюджетного 

кодексу України ст.93, ст.85 з іншої сторони уклали угоду  про наступне: 

 

1. Судилківська   сільська   рада   на виконання делегованих державних повноважень 

передає повний обсяг видатків, в обсязі визначеними фінансовими нормативами бюджетної 

забезпеченості на 2020 рік, на фінансування медичних послуг для населення об’єднаної 

територіальної громади, що надають медичні заклади районної комунальної власності,  з 

сільського бюджету до районного бюджету. 

 

2. Шепетівська районна рада в особі голови районної ради Дзяворука Петра 

Францевича приймає від Судилківської сільської ради  повний обсяг видатків, в обсязі 

визначеними фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості на 2020 рік, на 

фінансування медичних послуг для населення об’єднаної територіальної громади, що 

надають медичні заклади районної комунальної власності. 

 

3. Шепетівська районна рада за підсумками півріччя та року надає інформацію 

Судилківській сільській раді про стан використання коштів на фінансування  медичних 

послуг для населення об’єднаної територіальної громади, що надають медичні заклади 

районної комунальної власності, через головного розпорядника коштів. 

 

 

 

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  
 

 



  

 


