
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
      ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V I I  С К Л И К А Н Н Я
В О С Ь М А  С Е С І Я

РІШЕННЯ

№ ____  проект  Від  10 червня  2016  року

Про укладання угоди 
про надання субвенцій.

З метою  належного  виконання  Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Бюджетного Кодексу України,виконання договірних зобов`язань, взятих 
міською радою  та втілення в життя  енергозберігаючих технологій, сесія міської 
ради

ВИРІШИЛА:

1.  Укласти угоду про надання субвенцій Збаразькому районному бюджету із 
бюджету Збаразької міської ради (далі Угода) для: 

– фінансування  оплати виконаних робіт по технічному нагляду об`єкту 
“Реконструкція, заміна шатрового даху дитячого садка “Сонечко””  в сумі 
4169,00грн.;

– оплати за виготовлення проектно-кошторисної документації “Енергозберігаючі
заходи дитячого садочка “Сонечко” - капітальний ремонт по утепленню фасаду
дитячого садочка “Сонечко” в сумі 15864,00 грн.

– оплати за проведення експертизи проектно-кошторисної документації 
“Енергозберігаючі заходи дитячого садочка “Сонечко” - капітальний ремонт по
утепленню фасаду дитячого садочка “Сонечко” в сумі 2801,04 грн.

2. При внесенні змін до міського бюджету на 2016 рік, передбачити кошти для 
надання субвенції, зазначеної в пункті 1 даного рішення.

3. Передачу коштів здійснити після затвердження Угоди Збаразькою  районною 
радою Тернопільської області.

4. Зобов`язати міського голову підписати дану Угоду.

Міський голова  Збаража Полікровський Р.С.

Напованець Р.П.
Присяжнюк О.А.
Опалюк М.Я.                                                                                    



ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради від
_______.2016 р. №______

У Г О Д А
про надання субвенції районному бюджету із бюджету Збаразької міської ради

м. Збараж _____________2016 р.
Збаразька  міська  рада  в  особі  міського  голови  Полікровського  Романа

Степановича з однієї сторони,  та Збаразька районна рада в особі голови районної ради
Боднар Світлани Миколаївни з іншої сторони, які діють на підставі Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, підписали дану Угоду про наступне:

І. ПРЕДМЕТ УГОДИ
         1.1.Надання субвенції районному  бюджету із бюджету Збаразької міської ради

на суму 22834,04 (Двадцять дві тисячі вісімсот тридцять чотири грн. 04 коп.)  гривні для
фінансування:
-робіт  по  технічному  нагляду  об”єкту  “Реконструкція,  заміна  шатрового  даху  дитячого
садка “Сонечко””  в сумі 4169,00грн.;
– оплати  за  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  “Енергозберігаючі
заходи дитячого садочка “Сонечко” - капітальний ремонт по утепленню фасаду  дитячого
садочка “Сонечко” в сумі 15864,00 грн.

ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
       2.1. Збаразька міська рада зобов`язується доручити фінансовому управлінню Збаразької
районної державної адміністрації :
2.1.1. Своєчасно та в повному обсязі перераховувати субвенцію районному бюджету.
        2.2. Збаразька міська рада має право:
2.2.1.  На  отримання інформації  стосовно своєчасного  та  цільового  використання коштів
субвенції з міського бюджету.
2.2.2.  У разі  використання субвенції  з  міського бюджету,  передбаченої  пунктом 1.1 цієї
Угоди не за цільовим призначенням, вимагати повернення суми коштів, використаних не за
цільовим призначенням.
         2.3. Збаразька районна рада зобов'язується доручити районній державній адміністрації:
2.3.1. Отримати субвенцію, зазначену в пункті 1.1у повному обсязі та внести, відповідно до
закону, пов`язані з цим, зміни до районного бюджету.
2.3.2.  Використати  кошти  субвенції  з  міського  бюджету  на  загальну  суму  22834,04
(Двадцять дві тисячі  вісімсот тридцять  чотири  грн., 04 коп) гривні на заходи, передбачені
в пункті 1.1 Угоди.
2.3.3  У  разі  невикористання  коштів  субвенції  з  міського  бюджету  за  цільовим
призначенням, повернути кошти Збаразькій міській раді до закінчення бюджетного періоду
2016 року.

ІІІ. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ
3.1. Угода діє з моменту її укладення до 31 грудня 2016 року.
3.2. Дану Угоду складено у двох примірниках українською мовою по одному примірнику
для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу. 
 
Міський голова Збаража Голова районної ради

__________Р.С.Полікровський                             ______________С.М.Боднар  
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