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

VII СКЛИКАННЯ
Д ВАД Ц Я Т Ь  Т Р Е Т Я С Е С І Я

РІШЕННЯ

№ V І І / 2 3 / 5                                          від 01 червня 2018 року

Про укладання угоди з 

 Тернопільською обласною радою

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 з Тернопільською обласною радою про спів фінансування

проекту  «Будівництво  спортзалу  Збаразької  районної  дитячо-юнацької

спортивної  школи  на  території  Базаринецької  сільської  ради  по  вул.  Д.

Вишнівецького,2,  Збаразького району, Тернопільської області в сумі 800 000.00

(Вісімсот тисяч) гривень.

2.     Зобов’язати міського голову підписати дану угоду.

Міський голова Збаража Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



                                                                                                           Додаток до рішення від

01 червня  2018 року №VII/23/5

УГОДА

Про спів фінансування проекту «Будівництво спортзалу Збаразької районної дитячо-
юнацької спортивної школи на території  Базаринецької сільської ради, по вул. 
Д.Вишнівецького,2, Збаразького району, Тернопільської області»

на 2018 РІК

м. Тернопіль  “__” ___________ 2018 року

        Цю угоду укладено для забезпечення співфінансування проекту «Будівництво спортзалу 
Збаразької районної дитячо-юнацької спортивної школи на території Базаринецької сільської 
ради, по вул. Д.Вишнівецького,2, Збаразького району, Тернопільської області».

       Угода укладена відповідно до вимог статей 93,101 Бюджетного кодексу України з метою 
реалізації права громадян на наявність спортивного залу .

І. Сторони угоди

Сторонами угоди є Тернопільська обласна рада в особі голови Тернопільської обласної
ради Овчарука Віктора Вікторовича, який діє на підставі Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Збаразька міська рада в особі голови Збаразької міської ради 
Полікровського Романа Степановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

ІІ. Предмет угоди

Предметом угоди є передача до обласного бюджету із Збаразького міського бюджету 
видатків у вигляді »Іншої субвенції» на реалізацію «Проекту» на умовах співфінансування.

ІІІ. Порядок передачі видатків

Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у видатках Збаразького 
міського бюджету на 2018 рік відповідної субвенції обласному бюджету в сумі 800 000.00 
(Вісімсот тисяч) гривень, що становить 12,5 % від загальної суми фінансування , 
запланованої на 2018 рік.

ІV.  Інші умови

За невиконання, або неналежне виконання умов, визначених даною угодою, сторони 
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Внесення змін до даної угоди може здійснюватися лише за письмовою згодою обох 
сторін.

Одностороння відмова від угоди не допускається, за винятком випадків, коли одна із 
сторін порушує умови угоди і взяті зобов’язання.

Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні угоди, підлягають 
врегулюванню шляхом переговорів між сторонами.

У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони підлягають 



розгляду і вирішенню в судовому порядку.

Дану угоду укладено у двох автентичних примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу, Один примірник угоди зберігається в Тернопільській обласній раді, другий у 
Збаразькій міській раді.

Дана угода вступає в силу з дня її підписання обома сторонами і діє до 31 грудня 2018 
року.

Місцезнаходження сторін

Тернопільська обласна рада                                 Збаразька міська рада

46021, м. Тернопіль                                                  47302 м. Збараж

вул. М.Грушевського,8                                            вул. Б.Хмельницького,4

 Голова                                                                       Голова

Тернопільської обласної ради                                 Збаразької міської ради

В.В.Овчарук                                                             Р.С.Полікровський


