
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

06 грудня 2021 року                                    с.Судилків                 № 5 

 

Про угоду між Судилківською сільською 

радою та 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області 

 

Відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання цільової «Програми 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на території Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької 

області на 2021-2025 роки», 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 5 ДПРЗ ГУ ДСНС 

України у Хмельницькій області щодо передачі – прийняття субвенції з місцевого бюджету 

до державного бюджету на придбання паливо-мастильних матеріалів для пожежних 

автомобілів 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (угода додається). 

2. Доручити підписати угоду 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 Валентина 

ТИХОНЮК). 

 

 

 

Сільський голова                   Тетяна КОТИК 



Додаток            

до рішення сесії Судилківської 

сільської ради від 06.12.2021   року  

№5 

 

 

УГОДА 

 

про передачу субвенції з місцевого бюджету державному бюджету 5  Державному 

пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 

 

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 5  

Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій області в 

особі начальника, полковника служби цивільного захисту Сампіра Андрія Миколайовича, що 

діє на підставі положення з іншої сторони, уклали цю угоду про наступне: 

1. Судилківська сільська рада передає, а 5 Державному пожежно-рятувальному загону 

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області приймає субвенцію із сільського бюджету 

державному бюджету на виконання цільової Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Судилківської 

сільської ради Шепетівського району Хмельницької області на 2021-2025 роки № 23 від 

24.12.21020 року по коду ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9800 по загальному фонду на суму 10000,00 

грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) на придбання паливо-мастильних матеріалів для 

пожежних автомобілів 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області. 

2. Судилківська сільська рада зобов’язується передати субвенцію в сумі 10000,00 грн. 

(десять тисяч гривень 00 копійок) за рахунок коштів загального фонду виключно на 

придбання паливо-мастильних матеріалів для пожежних автомобілів 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ 

ДСНС України у Хмельницькій області. 

3. 5  Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області зобов'язується:  

- спрямувати кошти отриманої субвенції виключно для придбання паливо-мастильних 

матеріалів для пожежних автомобілів 21 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій 

області. 

- інформувати Судилківську сільську раду про стан використання отриманих коштів. 

4. У випадку нецільового використання субвенції бюджетні кошти будуть повернуті 

до сільського бюджету. 

5. Термін дії Угоди встановлюється до повного виконання. 

Юридичні адреси сторін: 

 

30430 Хмельницька область                                     5 ДПРЗ Головного управління 

Шепетівський район                                                  Державної служби України 

с.Судилків                                                                   з надзвичайних ситуацій 

вул. Героїв Майдану, 54                                            у Хмельницькій області 

Судилківська сільська рада                                       вул. Митрополита Шептицького, 53 

 

 

Сільський голова                                                        Начальник     5 ДПРЗ 

_____________________ Тетяна КОТИК                 _______________Андрій САМПІР 


