
РІШЕННЯ 

 

від 05 березня  2021 року  м. Збараж       Проект 
 
 

 

Про затвердження угоди із Тернопільською  

обласною радою про співфінансування 

придбання шкільних автобусів  
 

 
 

Розглянувши клопотання управління освіти, молоді та спорту Збаразької 

міської ради від 01 березня 2021 року № 205/01-06, враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету, економіки, соціально-

економічного розвитку та комунальної власності, керуючись статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", районна рада 
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 

1. Затвердити угоду про співфінансування придбання шкільних 

автобусів у 2021 році на суму 800 000,00 гривень. 

2. Фінансовому управлінню Збаразької міської ради провести відповідну 

роботу з виконання умов даної угоди  та здійснювати контроль за виконанням 

даного рішення. 
 

 

Збаразький міський голова    Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Збаразької міської ради 

від 05 березня 2021 року №  

 

УГОДА 

про співфінансування придбання шкільних автобусів у 2021 році 

 

м. Збараж                  05 березня  2021 року 

 

Цю угоду укладено для забезпечення співфінансування придбання 

шкільних автобусів у 2021 році . Угода укладена відповідно до вимог статей 93, 

101 Бюджетного кодексу України . 

 

І. Сторони угоди 
Сторонами угоди є Тернопільська обласна рада в особі голови 

Тернопільської обласної ради ГОЛОВКА Михайла Йосиповича, який діє на 

підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Збаразька 

міська рада в особі голови ПОЛІКРОВСЬКОГО Романа Степановича, який діє 

на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - 

Сторони). 

 

ІІ. Предмет угоди 

Предметом угоди є передача до обласного бюджету з бюджету Збаразької 

міської територіальної ради видатків у вигляді "Іншої субвенції" на 

співфінансування придбання шкільних автобусів у 2021 році. 

 

III. Порядок передачі видатків 
Передача видатків здійснюється шляхом затвердження у видатках бюджету 

Збаразької міської територіальної ради на 2021 рік відповідної субвенції 

обласному бюджету в сумі 800000,00 (вісімсот тисяч) гривень. 

 

IV. Інші умови 

За невиконання або неналежне виконання умов, визначених даною 

угодою, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

Внесення змін до даної угоди може здійснюватись 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. 

У разі невикористання коштів за цільовим призначенням, відбувається 

повернення коштів в бюджет Збаразької міської територіальної ради до 

закінчення бюджетного періоду 2021 року. 

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 районній раді. 

Дана угода вступає в силу з дня її підписання обома сторонами і діє по 

31 грудня 2021 року. 

 

Місцезнаходження сторін: 

 

Тернопільська обласна рада 

46021, м. Тернопіль 

вул. М. Грушевського, 8 

 

Голова Тернопільської обласної 

ради 

_____________ М.Й. ГОЛОВКО 

 Збаразька міська рада 

47302, м. Збараж 

Вул. Б. Хмельницького, 4 

 

Міський голова Збаража 

 

________Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 


