
 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

23 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

12 липня  2022 року                                  с.Судилків                                 № 2 
 

 

Про  угоду між Судилківською сільською 

радою та Ленковецькою сільською радою  

 

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

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 

Судилківського сільського голови Котик Т.М., сільська рада   

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити угоду між Судилківською сільською радою та Ленковецькою 

сільською радою щодо прийняття до загального фонду місцевого бюджету  іншої 

субвенції  ( угода  додається). 

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії В. 

Тихонюк ). 

 

 

 

Сільський голова                                                           Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1             

до рішення сесії Судилківської 

сільської ради від 12.07.2022   року  

№ 2 

 

 

У Г О Д А 

про передачу іншої субвенції до 

бюджету Судилківської сільської територіальної громади з бюджету Ленковецької 

сільської територіальної громади   

  

с.Судилків   

        

         Судилківська сільська рада в особі сільського голови Котик Тетяни Миколаївни з 

однієї сторони що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та Ленковецька сільська рада в особі сільського голови Криворчука Юрія Петровича, що 

діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони  

уклали цю угоду про нижче наведене:    

          1. Ленковецька сільська рада передає Судилківській сільській раді із загального 

фонду бюджету сільської територіальної громади іншу субвенцію в сумі 21100,00 

(двадцять одна  тисяча сто) гривень, як частку співфінансування по утриманню  

Комунальної організації Судилківський інклюзивно-ресурсний центр (для проведення  

комплексної оцінки та психологічного супроводу дітей з особливими потребами 

Ленковецької сільської ради). 

          2. Судилківська сільська рада приймає від Ленковецької сільської ради із загального 

фонду бюджету сільської територіальної громади іншу субвенцію в сумі 21100,00 

(двадцять одна  тисяча сто) гривень, як частку співфінансування по утриманню  

Комунальної організації Судилківський інклюзивно-ресурсний центр (для проведення  

комплексної оцінки та психологічного супроводу дітей з особливими потребами 

Ленковецької сільської ради). 

          3. Судилківська сільська рада зобов’язується спрямувати кошти іншої субвенції 

виключно за цільовим призначенням та щомісячно звітувати про проведені видатки. 

          4. 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. 

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

передбачених п.3 даної угоди.    

         6. В разі неповного використання  коштів  іншої субвенції залишок коштів 

перераховується  до бюджету Ленковецької сільської ради . 

 

Юридичні адреси: 

 

30430 Хмельницька область                                  30455, Хмельницька область  

Шепетівський район                                                        Шепетівський район 

с.Судилків               с. Ленківці 

вул. Героїв Майдану,54                        вул. Коськовецька, 55 

Судилківська сільська рада             Ленковецька сільська рада  

Сільський голова                                                              Сільський голова  

______________Тетяна КОТИК                                    _________Юрій КРИВОРЧУК 

 


