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РІШЕННЯ 

_________  2019 року                                   смт Гриців                                             ПРОЕКТ            

 

                           С. Волошин  

Про   укладання  угоди   між 

Грицівською селищною та 

Хмельницькою обласною радами 

 

Керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст.101 

Бюджетного кодексу України, висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету та 

фінансів від 15.03.2019 року «Про погодження розпорядження голови  Хмельницької обласної 

державної адміністрації від 15 березня 2019 року №181//2019-р «Про збільшення обсягу доходів 

і видатків обласного бюджету на 2019 рік»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

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

територіальної громади, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

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

передачу-отримання із загального фонду обласного бюджету Хмельницької області субвенції з  

державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 243848,00 (двісті сорок три тисячі 

вісімсот сорок вісім гривень) 

2. Доручити селищному голові Тіфенбах Людмилі Василівні підписати угоду 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 

бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади 

(голова комісії Ганаба М.Д.) 

 

 

Грицівський селищний голова                                                                                             Л. Тіфенбах 

 

Підготував: 

Начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та фінансів                            С. Волошин 

 



У Г О Д А 

про передачу коштів з обласного бюджету Хмельницької області 

бюджету Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади  

  

м. Хмельницький                                                       „ ____” _______________ 2019 р.

   

     

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

діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, та 

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

підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з другого боку, на виконання 

висновку постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів від 15.03.2019 року «Про 

погодження розпорядження голови  Хмельницької обласної державної адміністрації від 15 

березня 2019 року №181//2019-р «Про збільшення обсягу доходів і видатків обласного бюджету 

на 2019 рік» уклали угоду про наступне: 

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

обласного бюджету субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» в сумі 

243848,00 (двісті сорок три тисячі вісімсот сорок вісім гривень), у тому числі: 

- на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів загальної середньої 

освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої 

освіти, заступників директорів з навчально – виховної (навчальної, виховної) роботи у 

початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову 

освіту) в сумі 9600,00 грн. (дев’ять тисяч шістсот гривень); 

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи  в сумі 75685,00 

грн. (сімдесят п’ять тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривень); 

- на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» згідно з переліком, 

затвердженим МОН в сумі 62561,00 грн. (шістдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят одна гривня); 

- на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів нової української школи в сумі 96002,00 грн. (дев’яносто шість тисяч               

дві гривні).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.Хмельницька обласна рада зобов’язується передати зазначену субвенцію Грицівській 

селищній раді в сумі  243848,00 (двісті сорок три тисячі вісімсот сорок вісім гривень). 

3. Грицівська селищна рада зобов’язується спрямувати кошти отриманої субвенції виключно:   

- на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів загальної середньої 

освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, директорів закладів загальної середньої 

освіти, заступників директорів з навчально – виховної (навчальної, виховної) роботи у 

початковій школі (або структурному підрозділі іншого закладу освіти, що забезпечує початкову 

освіту) в сумі 9600,00 грн. (дев’ять тисяч шістот гривень); 

- на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи  в сумі 75685,00 

грн. (сімдесят п’ять тисяч шістсот вісімдесят п’ять гривень); 

- на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» згідно з переліком, 

затвердженим МОН в сумі 62561,00 грн. (шістдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят одна гривня); 

- на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для 

початкових класів нової української школи в сумі 96002,00 грн. (дев’яносто шість тисяч               

дві гривні).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 



4. У випадку нецільового використання коштів субвенції повернення бюджетних коштів 

проводиться відповідно до „Порядку повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету у 

разі їх нецільового використання”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

22.12.2010 року  № 1163. 

5. Термін дії угоди: 

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

передбачених у пункті 3 даної  Угоди. 

6. Поштові адреси сторін: 

 
Хмельницька обласна рада 
29005, м. Хмельницький                                 
Майдан Незалежності, будинок 2             
      
Голова обласної ради 
 

_____________ М. Загородний 

Грицівська селищна рада 
30455, смт. Гриців        
вул. Шевченка, 2 
Шепетівський район                 
Хмельницька область                                 
Селищний голова                  
                         _________Л.Тіфенбах 

 


