
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

53 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2020 року                                с.Судилків                                № 5 

 

 

Про внесення змін до рішення 

сільської ради від 23.01.2020 року №4 

«Про угоди між Судилківською 

сільською радою та Шепетівською 

районною радою» 

 

Відповідно до статті 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. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.01.2020 року №4 «Про угоди між 

Судилківською сільською радою та Шепетівською районною радою», виклавши угоду про 
передачу іншої  субвенції сільського бюджету районному бюджету в новій редакції (додається). 

2.  Доручити підписати угоду сільському голові Тетяні КОТИК. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань  

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Микола Дорощук)  

 

 

 

Сільський голова       Тетяна КОТИК 

  



Додаток         

до рішення сільської ради від 23.01.2020 року  №4 

( в редакції рішення від 17.02.2020 року №5   ) 

 

УГОДА 

про передачу іншої  субвенції сільського 

бюджету районному бюджету  

«         »                              2020 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 передає Шепетівській районній раді із загального 

фонду сільського бюджету іншу субвенцію в сумі 1201557,00 грн.(один мільйон двісті 

одна тисяча п’ятсот п’ятдесят сім гривень 00 копійок) а саме:  

1.1. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму райдержадміністрації в сумі 

79150,00 грн. (сімдесят дев’ять тисяч сто п’ятдесят гривень 00 копійок). з них: 

- на закупку продуктів харчування для дітей шкільного віку Судилківської сільської 

ради, які навчаються в Городнявському навчальному закладі в сумі 13650,00 

грн.(тринадцять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок);  

- на придбання пального для довозу дітей шкільного віку Судилківської сільської 

ради, які навчаються в Городнявському навчальному закладі в сумі 65500,00 

грн.(шістдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). 

1.2. КП «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» в сумі 222000,00 грн.(двісті двадцять дві тисячі  гривень 00 

копійок): 

- на оплату комунальних послуг -102000,00 грн. (сто дві тисячі гривень 00 копійок); 

- на підтримку хворих нефрологічного профілю, які проживають на території 

Судилківської сільської ради для амбулаторного лікування в сумі 10000,00 грн.(десять 

тисяч гривень 00 копійок); 

- на забезпечення хворих пільгових та соціально незахищених верств населення в 

сумі 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).  

- на придбання наркотичних препаратів онкологічним та онкогематологічним 

хворим – 60000,00 грн.(шістдесят тисяч гривень 00 копійок). 

-на придбання туберкуліну – 30000,00 грн (тридцять тисяч гривень 00 копійок);  

1.3. ДЮСШ «Колос» на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 495835,00 грн. 

(чотириста дев’яносто п’ять тисяч вісімсот тридцять п’ять  гривень 00 копійок). 

1.4. ВФСТ «Колос» на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 34572,00 грн. 

(тридцять  чотири тисяч п’ятсот  сімдесят дві грн. 00 копійок). 

1.5. Шепетівській районній раді на покриття частково заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам районного трудового архіву в сумі 30000,00 грн. (тридцять 

тисяч гривень 00 копійок). 

1.6. Управлінню соціального захисту райдержадміністрації в сумі 340000,00 

грн.(триста сорок тисяч гривень 00 копійок): 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян в сумі 300000,00 грн.(триста тисяч гривень 00 копійок). 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на 

залізничному транспорті в сумі 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок). 

- на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 

20000,00 грн.(двадцять тисяч гривень 00 копійок). 

2. Шепетівська районна рада приймає від Судилківської сільської ради із загального 

фонду сільського бюджету іншу субвенцію в сумі 1201557,00 грн.(один мільйон двісті 

одна тисяча п’ятсот п’ятдесят сім гривень 00 копійок) а саме:  



2.1. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму райдержадміністрації в сумі 

79150,00 грн. (сімдесят дев’ять тисяч сто п’ятдесят гривень 00 копійок). з них  

- на закупку продуктів харчування для дітей шкільного віку Судилківської сільської 

ради, які навчаються в Городнявському навчальному закладі в сумі 13650,00 

грн.(тринадцять тисяч шістсот п’ятдесят гривень 00 копійок);  

- на придбання пального для довозу дітей шкільного віку Судилківської сільської 

ради, які навчаються в Городнявському навчальному закладі в сумі 65500,00 грн.( 

шістдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). 

2.2. КП «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» в сумі 222000,00 грн.(двісті двадцять дві тисяч  гривень 00 

копійок): 

-   на оплату комунальних послуг -102000,00 грн. (сто дві тисячі гривень 00 копійок); 

- на підтримку хворих нефрологічного профілю, які проживають на території 

Судилківської сільської ради для амбулаторного лікування в сумі 10000,00 грн.(десять 

тисяч гривень 00 копійок); 

- на забезпечення хворих пільгових та соціально незахищених верств населення в 

сумі 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).  

- на придбання наркотичних препаратів онкологічним та онкогематологічним 

хворим – 60000,00 грн.(шістдесят тисяч гривень 00 копійок). 

-на придбання туберкуліну – 30000,00 грн (тридцять тисяч гривень 00 копійок));  

2.3. ДЮСШ «Колос» на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 495835,00 грн. ( 

чотириста дев’яносто п’ять тисяч вісімсот тридцять п’ять  гривень 00 копійок). 

2.4. ВФСТ «Колос» на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 34572,00 грн. 

(тридцять  чотири тисяч п’ятсот  сімдесят дві грн. 00 копійок). 

2.5. Шепетівській районній раді на покриття частково заробітної плати з 

нарахуваннями працівникам районного трудового архіву в сумі 30000,00 грн. (тридцять 

тисяч гривень 00 копійок). 

2.6. Управлінню соціального захисту райдержадміністрації в сумі 340000,00 

грн.(триста сорок тисяч гривень 00 копійок): 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян в сумі 300000,00 грн.( триста  тисяч гривень 00 копійок). 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд  окремим категоріям громадян  на 

залізничному транспорті в сумі 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок). 

- на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку в сумі 

20000,00 грн.(двадцять тисяч гривень 00 копійок). 

3. Шепетівська районна рада зобов'язується: 

3.1. Спрямувати кошти отриманої іншої субвенції виключно за цільовим 

призначенням. 

3.2. 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 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                       Тетяна КОТИК 

30400, Хмельницька область 

м.Шепетівка 

вул. Героїв Небесної Сотні, 47  

Шепетівська районна рада 

 

 

Голова ради                  Петро ДЗЯВОРУК 

 


