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ГРИЦІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Шевченка, 2, смт Гриців, 30455  тел.:34369, 34144, 34341, email:grytsiv_rada@ukr.net 

 

Сьома  позачергова сесія Грицівської селищної ради VІI скликання 
 

РІШЕННЯ 

___________2018 року                                смт Гриців                                             ПРОЕКТ 

 

Про   укладання  угоди   між 

Хмельницькою обласною радою 

та Грицівською селищною радою 

 

Відповідно до ст.101 Бюджетного кодексу України, рішення Хмельницької обласної ради від 

27 березня 2018 року № 45-18/2018 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік»,  

рішення Грицівської селищної ради від 21 травня 2018 року «Про внесення змін до селищного 

бюджету на 2018 рік» та керуючись ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» селищна рада,  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти угоду між Хмельницькою обласною радою та Грицівською селищною радою на 

передачу-отримання із спеціального фонду обласного бюджету субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 

на: 

- придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, 

сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи в сумі 84023,00 

грн. (вісімдесят чотири тисячі двадцять три гривні); 

- оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням 

природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі 

кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання 

в сумі 100000,00 грн. (сто тисяч гривень). 

2.Доручити селищному голові Тіфенбах Людмилі Василівні підписати угоду. 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань 

планування, бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку 

територіальної громади (голова комісії Ганаба М.Д.) 

 

 

Грицівський селищний голова                                                                                    Л.Тіфенбах 



Угода 

про передачу субвенції з обласного бюджету селищному бюджету  

смт. Гриців 

 

м.Хмельницький              «____»__________ 2018 р. 

 

Хмельницька обласна рада в особі голови обласної ради Загородного Михайла Васильовича, 

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

та Грицівська селищна рада в особі селищного  голови Тіфенбах Людмили Василівни, що діє 

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

виконання рішення Хмельницької обласної ради від 27 березня 2018 року  № 45-18/2018 «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік», рішення Грицівської селищної ради від 21 

травня 2018 року «Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік» уклали угоду про 

наступне: 

1. Хмельницька обласна рада передає, а Грицівська селищна рада приймає із спеціального 

фонду обласного бюджету субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 184023,00 грн. (сто 

вісімдесят чотири тисячі двадцять три гривні) на: 

1.1. придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, 

сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи в сумі 84023,00 

грн. (вісімдесят чотири тисячі двадцять три гривні); 

1.2. оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним вивченням 

природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у тому числі 

кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними засобами навчання 

в сумі 100000,00 грн. (сто тисяч гривень). 

 

2.  Хмельницька обласна рада зобов’язується передати субвенцію Грицівській селищній раді в 

сумі 184023,00 грн. (сто вісімдесят чотири тисячі двадцять три гривень). 

 

3. Грицівська селищна рада зобов’язується: 

3.1. Спрямувати кошти отриманої  субвенції в сумі  84023,00 грн. (вісімдесят чотири тисячі 

двадцять три гривні) виключно на придбання персонального комп’ютера/ноутбука та техніки 

для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для 

початкової школи. 

3.2. Спрямувати кошти отриманої  субвенції в сумі 100000,00 грн. (сто тисяч гривень) 

виключно на оснащення закладів загальної середньої освіти з поглибленим/профільним 

вивченням природничих та математичних предметів та опорних шкіл засобами навчання, у 

тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, мультимедійними 

засобами навчання. 

3.3. У випадку нецільового використання 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 р. № 1163. 

 



4. Строк дії угоди: 

 

Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до дня виконання умов, передбачених в 

пунктах 3.1-3.2 даної угоди. 

 

5. Юридичні адреси сторін: 

 

Хмельницька обласна рада 

29005, м. Хмельницький                                 

Майдан Незалежності, 2             

Будинок рад 

        

Голова обласної ради 

 

_____________ М. Загородний 

Грицівська селищна рада 

Хмельницька область                                 

Шепетівський район                 

30455, смт. Гриців        

вул. Шевченка, 2 

Селищний голова                  

                           

______________Л.Тіфенбах 

 


