
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

20 жовтня 2020 року                      с.Судилків                               № 4 

 

Про внесення змін до угоди між 

Судилківською сільською радою та 

Шепетівською районною радою, 

затвердженої рішенням сільської ради від 

23.01.2020 року №4 з наступними змінами 

 

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 угоди між Судилківською сільською радою та Шепетівською 

районною радою, затвердженої рішенням сільської ради від 23.01.2020 року №4 «Про 

угоду між Судилківською сільською радою та Шепетівською районною радою», з 

наступними змінами відповідно до рішень сільської ради від  17.02.2020 року №5, від 

04.06.2020 року №2, а саме: 
1.1. В пунктах 1 та 2 суму 1201557,00 грн.( один мільйон двісті одна тисяча п’ятсот 

п’ятдесят сім гривень  00 копійок) замінити сумою 1144887,00 грн.( один мільйон сто сорок 

чотири тисячі вісімсот вісімдесят сім гривень  00 копійок) 

1.2. В підпунктах 1.2 та 2.2. для КП «Комунальне некомерційне підприємство 

Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» суму 222000,00 грн.(двісті 

двадцять дві тисячі гривень 00 копійок) замінити на суму 282000,00 грн.(двісті вісімдесят 

дві тисячі гривень 00 копійок). 

1.3. в абзаці третьому підпунктів 1.2. та 2.2 

- на забезпечення хворих пільгових та соціально незахищених верств населення 

суму 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок) замінити на суму 80000,00 грн. 

(вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).  

1.4. підпункти 1.6. та 2.6. викласти в наступній  редакції а саме: 

«Управлінню соціального захисту райдержадміністрації в сумі 223330,00 

грн.(двісті двадцять три тисячі триста тридцять гривень 00 копійок): 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян в сумі 200000,00 грн.( двісті тисяч гривень 00 копійок). 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на 

залізничному транспорті в сумі 11665,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот шістдесят п’ять 

гривень 00 копійок). 

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

11665,00 грн. (одинадцять тисяч шістсот шістдесят п’ять гривень 00 копійок). 

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

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

 

В.о.сільського голови,  

секретар сільського голови      Алла ТОВСТЮК  


