
ЗБА РАЗЬ КА  МІС Ь КА  РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
П`Я Т НА ДЦЯ ТА  СЕ С ІЯ

№ Y І І / 1 5 / - - - -                                 від 22 березня 2017 року

Про укладання угоди 
про надання субвенцій.

    З  метою   належного   виконання   Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  Бюджетного  Кодексу  України,  забезпечення 
належного функціювання міських закладів  освіти та охорони здоров”я,  сесія 
міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Укласти угоду про надання  субвенцій Збаразькому районному бюджету із 
бюджету Збаразької міської ради (далі Угода)  по КФК 8800 “Інші субвенції” 
КЕКВ 3220 “Капітальні трансферти органам державного управління інших  
рівнів” в сумі 155 000,00  гривень, в т.ч.ля:
- придбання компютерної техніки для Збаразького районного центру первинної 
медико-санітарної допомоги — 70 000,00 гривень;
- придбання вхідних дверей в ДНЗ №1 “Калинонька” - 10 000,00 гривень;
- придбання морозильної камери для ДНЗ №5 “Пролісок” - 9 000,00 гривень;
- на виготовлення проектно-кошторисних документацій на реконструкцію 
приміщень дошкільних навчальних закладів №1 та №5 — 60 000,00 гривень;
-придбання підсилювача для загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів №3 
-6000,00 гривень.

По КФК 8800 “Інші субвенції”КЕКВ 2620”Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів” в сумі  90 500,00 гривень, в т.ч. для:
-придбання дитячих меблів та ремонт сходових кліток в ДНЗ №3 “Сонечко” - 
19500,00 гривень;
- обладнання внутрішнього туалету в Збаразькій музичній школі — 10000,00 
гривень;
-придбання музичного обладнання та принтера для загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №3 — 29000,00 гривень;
- проведення поточного приміщення СЮТ  - 10000,00 гривень;
-на виконання делегованих повноважень Збаразькій РДА — 22000.00 гривень.



– 2. При  внесенні змін до міського бюджету на 2017 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 Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець
Присяжнюк
Бутрин



УГОДА
про міжбюджетний трансферт

між Збаразькою міською радою та Збаразькою районною радою

м. Збараж                                                                                          18 жовтня 2016 року

Збаразька міська рада, в особі міського голови Полікровського Романа 
Степановича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” з однієї сторони, та Збаразька районна рада, в особі голови Збаразької 
районої ради Боднар Світлани Миколаївни, яка діє на підставі Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з другої сторони, керуючись статтями 91,96,96,101 
Бюджетного Кодексу України, уклали цю угоду про наступне:

І. Предмет договору

1. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих 
бюджетів згідно з статтями 91,93,96,101 Бюджетного кодексу України.

ІІ.Зобов”язання сторін

2.1 Збаразька міська рада згідно з  статтями 91,96,96,101 Бюджетного Кодексу 
України зобов”язується в 2016 році передати з міського бюджету м. Збаража у вигляді 
міжбюджетного трансферту Збаразькому районному бюджету, а саме іншу субвенцію 
(по КТКВ 250380 “Інші субвенції” КЕКВ 2620”Поточні трансферти органам 
управління інших рівнів) в сумі 15 000.00 гривень, з них на покращення матеріально-
технічної бази районної станції юних техніків — 5 000,00 гривень,  комунального 
будинку дитячої та юнацької творчості  - 5 000,00 гривень.,  придбання будматеріалів 
для Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 — 5 000,00 гривень, і по 
КЕКВ  3220 “Капітальні трансферти органам управління інших рівнів” для придбання 
морозильної камери в ДНЗ №5 “Пролісок” в сумі 5 000,00 гривень ;
2.2 Збаразька районна рада зобов”язується використати кошти міжбюджетного 
трансферту за цільовим призначенням у 2016 році в межах надходжень даних коштів. 
При невикористанні даних коштів у повному обсязі Збаразька районна рада 
зобов”язується повернути їх невикористану частину до міського бюджету м. Збаража.

 ІІІ. Відповідальність сторін

3. Сторони несуть повну відповідальність за виконання умов угоди в межах 
чинного законодавства України.

ІY. Строк дії угоди
4.1. Зміни та доповненя до даної угоди вносяться в письмовій формі за згодою обох 
сторін.
4.1. Угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
4.3. Строк дії угоди з дати її укладення до 31 грудня 2016 року (у межах бюджетного 
року).

Міський голова Збаража Голова Збаразької районної ради
____________Полікровський Р.С.                    _____________Боднар С.М.


