
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

20 жовтня 2020 року                           с. Судилків                                                                    №2 

 

Про угоди 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 Внести зміни до рішення сільської ради від 23.01.2020 року №3 «Про угоди між 

Судилківською сільською радою та Шепетівською міською радою», та рішення сільської 

ради від 17.09.2020 року №5 «Про угоди між Судилківською сільською радою та 

Шепетівською міською радою» а саме: 

1.1 пункт 1.1. Шепетівській музичній школі на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями в сумі 140000, 00 грн.(сто сорок тисяч гривень 00 копійок)  винести в 

новій редакції: 

- Шепетівській музичній школі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 

180000, 00 грн.(сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). 

1.2. пункт 1.2 Шепетівській художній школі на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями в сумі 107000 грн. (сто сім тисяч  гривень, 00 копійок) винести в новій 

редакції: 

- Шепетівській художній школі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 

157000 грн. (сто п’ятдесят сім тисяч  гривень, 00 копійок). 

1.3. пункт 1.3. на компенсаційні виплати за  пільговий  проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян в сумі  300000,00 грн.( триста  тисяч гривень 

00 копійок) винести в новій редакції: 

- на компенсаційні виплати за  пільговий  проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян в сумі  210000,00 грн.( двісті десять тисяч гривень 00 

копійок). 

1.4. Відповідно пункти 2.1, 2.2, 2.3 винести в новій редакції 

2.1. Шепетівській музичній школі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в 

сумі 180000, 00 грн.(сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).   

2.2. Шепетівській художній школі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в 

сумі 157000 грн. (сто п’ятдесят сім тисяч  гривень, 00 копійок). 

2.3. на компенсаційні виплати за  пільговий  проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян в сумі  210000,00 грн.( двісті десять тисяч гривень 00 

копійок). 

2. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.01.2020 року №3 «Про угоди між 

Судилківською сільською радою та Шепетівською міською радою», а саме: 

2.1. Додаток до угоди №2.1. винести в новій редакції. 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №2 «Сонечко» в сумі 4130,00 грн.(чотири 

тисячі сто тридцять гривень 00 копійок). 



- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №3 «Ластівка» в сумі 5012,00 грн.(п’ять тисяч  

дванадцять гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №4 «Світлячок» в сумі 3273,00 грн.(три тисячі 

двісті сімдесят три гривні 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №5 «Казка» в сумі 40800,00 грн.(сорок тисячі 

вісімсот гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №6 «Білочка» в сумі 21150,00 грн.(двадцять 

одна тисяча сто п’ятдесят гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №9 «Барвінок» в сумі 875,00 грн.(вісімсот 

сімдесят п’ять гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №10 «Михайлик» в сумі 20915,00 грн.(двадцять 

тисяч дев’ятсот п’ятнадцять гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №11 «Дзвіночок» в сумі 4582,00 грн.(чотири 

тисячі п’ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійок). 

3. Доручити Судилківському сільському голові Тетяні КОТИК підписати угоду. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії з 

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

Дорощук). 

 

 

 

 

В.о. сільського голови                 Алла ТОВСТЮК 

Секретар сільської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКОВА УГОДА 

до Угоди 

про передачу субвенції з місцевого бюджету до бюджету Шепетівської міської ради 

від 23.01.2020 року №3 

 

«____» ________________2020 р. 

 

1 Внести зміни до Угоди про передачу субвенції з місцевого бюджету до бюджету 

Шепетівської міської ради від 23.01.2020 року №3 а саме: 

1.1 пункт 1.1. Шепетівській музичній школі на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями в сумі 140000, 00 грн.(сто сорок тисяч гривень 00 копійок)  винести в 

новій редакції: 

- Шепетівській музичній школі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 

180000, 00 грн.(сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). 

1.2. пункт 1.2 Шепетівській художній школі на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями в сумі 107000 грн. (сто сім тисяч  гривень, 00 копійок) винести в новій 

редакції: 

- Шепетівській художній школі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 

157000 грн. (сто п’ятдесят сім тисяч  гривень, 00 копійок). 

1.3. пункт 1.3. на компенсаційні виплати за  пільговий  проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян в сумі  300000,00 грн.( триста  тисяч гривень 

00 копійок) винести в новій редакції: 

- на компенсаційні виплати за  пільговий  проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян в сумі  210000,00 грн.( двісті десять тисяч гривень 00 

копійок). 

1.4. Відповідно пункти 2.1, 2.2, 2.3 винести в новій редакції 

2.1. Шепетівській музичній школі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в 

сумі 180000, 00 грн.(сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).   

2.2. Шепетівській художній школі на виплату заробітної плати з нарахуваннями в 

сумі 157000 грн. (сто п’ятдесят сім тисяч  гривень, 00 копійок). 

2.3. на компенсаційні виплати за  пільговий  проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян в сумі  210000,00 грн.( двісті десять тисяч гривень 00 

копійок). 

2. Всі інші пункти залишити незмінними.  
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Додаток до угоди №2.1. від 23.01.2020  
Нова редакція 

Перелік закладів дошкільної освіти м.Шепетівки, яким виділяється інша субвенція 

для забезпечення харчуванням дітей з Судилківської ОТГ 

 
«____» ________________2020 р. 

 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №2 «Сонечко» в сумі 4130,00 грн.(чотири 

тисячі сто тридцять гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №3 «Ластівка» в сумі 5012,00 грн.(п’ять тисяч  

дванадцять гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №4 «Світлячок» в сумі 3273,00 грн.(три тисячі 

двісті сімдесят три гривні 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №5 «Казка» в сумі 40800,00 грн.(сорок тисячі 

вісімсот гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №6 «Білочка» в сумі 21150,00 грн.(двадцять 

одна тисяча сто п’ятдесят гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №9 «Барвінок» в сумі 875,00 грн.(вісімсот 

сімдесят п’ять гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №10 «Михайлик» в сумі 20915,00 грн.(двадцять 

тисяч дев’ятсот п’ятнадцять гривень 00 копійок). 

- Шепетівському ДНЗ (ясла-садок)  №11 «Дзвіночок» в сумі 4582,00 грн.(чотири 

тисячі п’ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійок). 
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