
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

46 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

02 жовтня 2019 року                                  с.Судилків                          № 11 
 

 

Про  угоди між Хмельницькою 

обласною радою та Судилківською 

сільською 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 угоди між Хмельницькою обласною радою  та Судилківською 

сільською радою щодо передачі – прийняття іншої субвенції з обласного бюджету 

сільському бюджету  на проект: «Нове будівництво зовнішніх мереж питного 

водопроводу по вул. Князя Володимира, Молодіжна, Тітова, Пономарчука с.Судилків, 

Шепетівського району,  Хмельницької області» в сумі 1402,505 тис. гривень., відповідно 

до рішення сесії обласної ради від 19.09.2019 р. «Про внесення змін до обласного 

бюджету Хмельницької області на 2019 рік», та на виконання висновку постійної комісії 

обласної ради з питань бюджету та фінансів від 12.09.2019 р «Про погодження 

розпорядження облдержадміністрації від 28.08.2019 р.№ 641/2019-р «Про перерозподіл 

обсягу видатків обласного бюджету на 2019 рік на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти в сумі 573920,00 грн. (угоди додаються) . 

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

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 

 
 

 

 

 

 

 



У Г О Д А 

про передачу іншої субвенції з обласного бюджету до бюджету Судилківської 

об’єднаної територіальної громади 

 

 м. Хмельницький  

          

 Хмельницька обласна рада в особі голови обласної ради Загородного Михайла 

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

з однієї сторони та Судилківська сільська рада в особі сільського голови Котик Тетяни 

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

та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», з іншої сторони, 

на виконання рішення Хмельницької обласної ради від 19.09.2019 р. №                        «Про 

внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік»,  уклали угоду 

про наступне:  

1. Хмельницька обласна рада передає, а Судилківська сільська рада приймає 

субвенцію спеціального фонду обласного бюджету іншу субвенцію на проект: «Нове 

будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу по вул. Князя Володимира, 

Молодіжна, Тітова, Пономарчука с.Судилків, Шепетівського району,  Хмельницької 

області» в сумі 1 402 505,00 грн.(один мільйон чотириста дві тисячі п’ятсот п’ять гривень 

00 копійок). 

2. Хмельницька обласна рада зобов’язується передати з обласного бюджету іншу 

субвенцію на проект: «Нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу по вул. 

Князя Володимира, Молодіжна, Тітова, Пономарчука с.Судилків, Шепетівського району,  

Хмельницької області» в сумі 1 402 505,00 грн.(один мільйон чотириста дві тисячі п’ятсот 

п’ять гривень 00 копійок). 

3. Судилківська сільська рада зобов’язується спрямувати кошти отриманої з 

обласного бюджету іншої субвенції на проект: «Нове будівництво зовнішніх мереж 

питного водопроводу по вул. Князя Володимира, Молодіжна, Тітова, Пономарчука 

с.Судилків, Шепетівського району,  Хмельницької області» в сумі 1 402 505,00 грн.(один 

мільйон чотириста дві тисячі п’ятсот п’ять гривень 00 копійок). 

4. У випадку нецільового використання коштів субвенції повернення бюджетних 

коштів проводиться відповідно до «Порядку повернення бюджетних коштів до 

відповідного бюджету у разі їх нецільового використання», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1163. 

5.  Залишок іншу субвенцію на проект: «Нове будівництво зовнішніх мереж 

питного водопроводу по вул. Князя Володимира, Молодіжна, Тітова, Пономарчука 

с.Судилків, Шепетівського району,  Хмельницької області» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету має бути повернутий до обласного бюджету. 

6. Термін дії угоди встановлюється з дня її підписання і до дня виконання умов, 

передбачених в п. 3.1. даної Угоди. 

           7. Реквізити сторін: 

 

Хмельницька обласна рада    Судилківська сільська рада  

Майдан Незалежності, 2               вул. Героїв Майдану, 54 

Будинок рад      с.Судилків 

м. Хмельницький     Хмельницька область, 30430 

 

Голова обласної ради    Сільський голова 

_______________М. Загородний   ________________ Т. Котик 

 

М. П.        М. П. 

 



 
У Г О Д А 

про передачу коштів з обласного бюджету до бюджету Судилківської об’єднаної 

територіальної громади 

 

м. Хмельницький     «____» _______________ 2019 р. 

 

 Хмельницька обласна рада в особі голови обласної ради Загородного Михайла 

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

з одного боку, та Судилківська сільська рада в особі сільського голови Котик Тетяни 

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

другого боку, на виконання висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

фінансів від 12.09.2019 р «Про погодження розпорядження облдержадміністрації від 

28.08.2019 р.№ 641/2019-р «Про перерозподіл обсягу видатків обласного бюджету на 2019 

рік»», уклали угоду про наступне: 

1. Хмельницька обласна рада передає із загального фонду обласного бюджету, а 

Судилківська сільська рада приймає до загального фонду місцевого бюджету субвенцію з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти в сумі 573920,00 грн. (п’ятсот сімдесят три тисячі дев’ятсот 

двадцять гривень 00 копійок), а саме: на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів 

загальної середньої освіти (видатки розвитку) в сумі 573920,00 грн. (п’ятсот сімдесят три 

тисячі дев’ятсот двадцять гривень 00 копійок). 

2. Хмельницька обласна рада зобов’язується передати зазначену субвенцію 

Судилківській сільській раді в сумі 573920,00 грн. (п’ятсот сімдесят три тисячі дев’ятсот 

двадцять гривень 00 копійок). 

3. Судилківська сільська рада зобов’язується спрямувати кошти отриманої 

субвенцій виключно на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної 

середньої освіти (видатки розвитку) в сумі 573920,00 грн. (п’ятсот сімдесят три тисячі 

дев’ятсот двадцять гривень 00 копійок). 

4. У випадку нецільового використання коштів субвенції повернення бюджетних 

коштів проводиться відповідно до «Порядку повернення бюджетних коштів до 

відповідного бюджету у разі їх нецільового використання», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 року № 1163. 

5. Термін дії угоди: 

 Термін дії угоди встановлюється з дня її підписання і діє до дня виконання умов, 

передбачених у пункті 3 даної Угоди. 

  6. Реквізити сторін: 

 

Хмельницька обласна рада    Судилківська сільська рада  

Майдан Незалежності, 2    вул. Героїв Майдану, 54 

Будинок рад      с.Судилків 

м. Хмельницький     Хмельницька область, 30430 

 

Голова обласної ради    Сільський голова 

_______________М. Загородний              ________________ Т.Котик 

 

М. П.        М. П 

 

 
 


