ДОДАТОК
до протоколу засідання
сьомої позачергової сесії
селищної ради VІІ скликання
від ___________2018р.№____

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
_________ 2018 року

РІШЕННЯ
смт Гриців

ПРОЕКТ

Про укладання угод між Грицівською
селищною радою та
Шепетівською районною радою
Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до
ст. 93, 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної комісії
селищної ради з питань планування бюджету, фінансів цін, соціально-економічного і
культурного розвитку територіальної громади, сесія селищної ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити угоди між Грицівською селищною та Шепетівською районною радами щодо
передачі-прийняття із загального та спеціального фондів селищного бюджету медичної та
іншої субвенцій до районного бюджету, (угоди додаються).
2. Доручити підписати вищезгадані угоди селищному голові Тіфенбах Людмилі Василівні.
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 іншої субвенції з селищного бюджету районному бюджету
Грицівська селищна рада в особі селищного голови Тіфенбах Людмили Василівни,
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку
та Шепетівська районна рада в особі голови районної ради Дзяворука Петра Францевича,
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другого
боку, уклали угоду про наступне:
1. Грицівська селищна рада передає, а Шепетівська районна рада приймає із
селищного бюджету районному бюджету іншу субвенцію в сумі 285250,00 грн. (двісті
вісімдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят гривень 00 копійок) , в тому числі :
- із загального фонду бюджету 104500,00 грн. на виплату компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян, які проживають на території Грицівської об’єднаної
територіальної громади автомобільним транспортом, 7000,00 грн. Шепетівській
центральній районній лікарні на придбання антирабічної вакцини для проведення
щеплень проти сказу, 115750,00 грн. районній дитячо-юнацькій спортивній школі «Колос»
на забезпечення часткового фінансування по утриманню (виплата заробітної плати з
нарахуваннями) та 8000,00 грн. на фінансування участі в спортивних змаганнях та
придбання м’ячів;
- із спеціального фонду бюджету 50000,00 грн. Шепетівській центральній районній
лікарні на придбання обладнання для травматологічного відділення, яке необхідне для
впровадження ендопротезування кульшових суглобів.
2. Шепетівська районна рада зобов’язується :
2.1. Спрямувати кошти отриманої субвенції з місцевого бюджету виключно за
цільовим призначенням.
2.2. У випадку нецільового використання субвенції з місцевого бюджету
повернення бюджетних коштів проводиться відповідно до «Порядку повернення
бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання»,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010р. №1163.
3. Шепетівська районна рада за підсумками півріччя та року надає інформацію
Грицівській селищній раді про стан використання коштів. В разі зменшення вартості
товарів, залишок субвенції перераховується до Грицівського селищного бюджету.
30455, Хмельницька область
Шепетівський район
смт. Гриців
вул. Шевченка, 2
Грицівська селищна рада
Селищний голова

Юридичні адреси:
30400, Хмельницька область
м. Шепетівка
вул. Героїв Небесної Сотні, 47
Шепетівська районна рада

_____________Л.Тіфенбах

Голова ради
____________П.Дзяворук

УГОДА
про передачу медичної субвенції з селищного бюджету районному бюджету
Грицівська селищна рада в особі селищного голови Тіфенбах Людмили Василівни,
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку
та Шепетівська районна рада в особі голови районної ради Дзяворука Петра Францевича,
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другого
боку, уклали угоду про наступне:
1. Грицівська селищна рада на виконання делегованих державних повноважень
передає Шепетівській районній раді із загального фонду селищного бюджету медичну
субвенцію в сумі 300000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) на утримання
Шепетівської центральної районної лікарні.
2. Шепетівська районна рада приймає від Грицівської селищної ради із
загального фонду селищного бюджету медичну субвенцію в сумі 300000,00 грн. (триста
тисяч гривень 00 копійок) на утримання Шепетівської центральної районної лікарні.
3. Шепетівська районна рада зобов’язується спрямувати кошти медичної субвенції
виключно за цільовим призначенням.
4. У випадку нецільового використання медичної 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.
30455, Хмельницька область
Шепетівський район
смт. Гриців
вул. Шевченка, 2
Грицівська селищна рада
Селищний голова

Юридичні адреси:
30400, Хмельницька область
м. Шепетівка
вул. Героїв Небесної Сотні, 47
Шепетівська районна рада

_____________Л.Тіфенбах

Голова ради
____________П.Дзяворук

