
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
Д ВАД Ц Я ТА С Е С І Я

№ V І І / 2 0 / 8                                від 17 листопада 2017 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, сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1. Укласти  угоду про надання субвенцій Збаразькому районному бюджету із
бюджету Збаразької міської ради (далі Угода) для:
1.1 для придбання будматеріалів для ремонту музично-спортивного залу в ДНЗ
№3 “Сонечко”  - 40 000,00 гривень.
1.2 для придбання обладнання та засобів навчання ЗОШ №1-25 000,00 гривень.
1.3 для придбання нових вікон музичній школі -25 000,00 гривень;
1.4 на придбання принтера для ТЦСО -5 900,00 грн.;
1.5 для придбання вікон та будівельних матеріалів ЗОШ №2 — 31 850,00,00 грн.
1.6 для придбання мікроскопів та фотометра для ЦРКЛ — 47 495,00 грн.;
1.7 на придбання ноутбука для ДНЗ №2 “Дзвіночок” - 9 500,00 грн.

2. Передачу коштів передбачених п.п. 1.1  здійснити після затвердження Угоди
Збаразькою  районною радою Тернопільської області.

3. Внести зміни в угоду від 27 липня 2017 року,  а саме ; слова “...преміювання
учнів  загальноосвітніх  шкіл  м.  Збаража,  які  стали  призерами  учнівських
олімпіад, (конкурсів) — 40 000,00 грн...” замінити словами “преміювання учнів
загальноосвітніх шкіл м. Збаража,  які  стали призерами учнівських олімпіад,
(конкурсів) — 11 850,00 грн... та для придбання вікон і будматеріалів для ЗОШ
№2 — 28 150,00 грн...”.

4. Зобов'язати міського голову підписати дану Угоду.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради

“17”  листопада 2017 р.

УГОДА
про надання субвенції районному бюджету із бюджету

Збаразької міської ради
місто Збараж                                                                    “___”_______________2017 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 
загальну суму 184 745,00 гривень (в т.ч. поточні видатки — 127 750,00 грн. і 
капітальні видатки — 56 995,00 грн.), а саме на:
-   придбання будматеріалів для ремонту музично-спортивного залу  ДНЗ №3 
“Сонечко”  - 40 000,00 гривень.
- придбання обладнання та засобів навчання ЗОШ №1-25 000,00 гривень.
 -  придбання нових вікон музичною школою  -25 000,00 гривень;
- придбання принтера  ТЦСО -5 900,00 грн.;
-  придбання вікон та будівельних матеріалів ЗОШ №2 — 31 850,00,00 грн.
- придбання мікроскопів та фотометра  ЦРКЛ — 47 495,00 грн.;
- придбання ноутбука  ДНЗ №2 “Дзвіночок” - 9 500,00 грн.

1.2  Невикористані кошти субвенції, передбаченої угодою від 27 липня 2017 року  на 
преміювання переможців шкільних олімпіад, в сумі 28 150,00 грн. використати на 
придбання загальноосвітньою школою №2 м. Збаража вікон та будівельних 
матеріалів.

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 пп1.1, 1.2 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 п. 1.1 у 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 212 725,00 
гривень, а саме на:
-   придбання будматеріалів для ремонту музично-спортивного залу  ДНЗ №3 
“Сонечко”  - 40 000,00 гривень.



- придбання обладнання та засобів навчання ЗОШ №1-25 000,00 гривень.
 -  придбання нових вікон музичною школою  -25 000,00 гривень;
- придбання принтера  ТЦСО -5 900,00 грн.;
-  придбання вікон та будівельних матеріалів ЗОШ №2 — 60 000,00,00 грн.
- придбання мікроскопів та фотометра  ЦРКЛ — 47 495,00 грн.;
- придбання ноутбука  ДНЗ №2 “Дзвіночок” - 9 500,00 грн.
2.3.3  У разі невикористання коштів субвенції з міського бюджету за цільовим 
призначенням, повернути кошти Збаразькій міській раді до закінчення бюджетного 
періоду 2017 року.

ІІІ.Термін дії угоди
3.1 Угода діє з моменту її укладення до 31 грудня 2017 року.
3.2 Дану Угоду складено у двох примірниках українською мовою, по одному 
примірнику для кожної сторони, які мають однакову юридичну силу.

Голова районної ради Міський голова Збаража
_____________С.М.БОДНАР ___________Р.С.ПОЛІКРОВСЬКИЙ


