ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
І пленарне засідання
РІШЕННЯ
від 20 березня 2018 року

№ 282

Про затвердження договору про
передачу міжбюджетного трансферту
із Лановецького міського бюджету
Тернопільському обласному бюджету
на 2018 рік
Відповідно до ст. 93, 101 Бюджетного кодексу України, ст. 26, 59, 61, 64
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розмежування видатків
між бюджетами з 1 січня 2018 року та враховуючи пропозиції постійної комісії
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності,
промисловості, підприємництва, транспорту, залучення інвестицій, зв’язку та
сфери послуг, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити
договір про передачу міжбюджетного трансферту із
Лановецького міського бюджету Тернопільському обласному бюджету на 2018
рік (додається).
2. Доручити міському голові Казновецькому Р.В. підписати договір та
направити копію рішення та два примірники договору до Тернопільської обласної
ради.
3. Передачу коштів проводити на підставі укладеного договору згідно із
помісячним розписом у відповідності до документів, що підтверджують
виконання робіт за погодженням між надавачем (виконавцем) та отримувачем
(замовником).
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської ради
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,
житлово-комунального господарства та комунальної власності, промисловості,
підприємництва, транспорту, залучення інвестицій, зв’язку та сфери послуг.

Міський голова

Р.В.КАЗНОВЕЦЬКИЙ

Договір
про передачу міжбюджетного трансферту із Лановецького міського бюджету
Тернопільському обласному бюджету на 2018 рік
м.Ланівці

20 березня 2018 року
І. Сторони договору

1. Сторонами договору є Лановецька міська рада в особі міського голови
Казновецького Романа Володимировича та Тернопільська обласна рада в особі
голови Тернопільської обласної ради Овчарука Віктора Вікторовича, які діють на
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 93, 101
Бюджетного Кодексу України (далі – сторони).
ІІ. Предмет договору
2. Предметом договору є передача із Лановецького міського бюджету до
Тернопільського обласного бюджету видатків у вигляді «Іншої субвенції з місцевого
бюджету» на завершення робіт по капітальному ремонту з впровадженням
енергозберігаючих технологій в НВК «Лановецька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 2-гімназія» - утеплення зовнішніх стін будівлі школи і заміна
покрівлі, фінансування яких здійснювалося в 2017 році за рахунок коштів
Державного фонду регіонального розвитку в сумі 280 000 грн.
III. Порядок передачі видатків
3. Передача трансферту здійснюється шляхом затвердження у видатках
Лановецького міського бюджету на 2018 рік відповідної субвенції Тернопільському
обласному бюджету в сумі 280 000 грн.
ІV. Зобов’язання сторін
4.1.

Лановецька

міська

рада

зобов'язується

перерахувати

у

2018

році

Тернопільському обласному бюджету субвенцію в сумі 280 000 грн. на здійснення
заходів, зазначених у пункті 2 цього договору.
4.2. Тернопільська обласна рада зобов'язується:
4.2.1. Отримати субвенцію, зазначену у пункті 2 цього договору, у повному обсязі
та внести відповідно до закону пов'язані з цим зміни до Тернопільського
обласного бюджету на 2018 рік.
4.2.2. Використати кошти субвенції, зазначеної у пункті 2 цього договору, за
цільовим призначенням у 2018 році в межах надходжень даних коштів.

V. Інші умови
5.1. За невиконання або неналежне виконання умов, визначених даним
договором,

сторони

несуть

відповідальність,

передбачену

чинним

законодавством.
5.2. Внесення змін до даного договору може здійснюватись лише за письмовою
згодою обох сторін.
5.3. Одностороння відмова від договору не допускається, за винятком випадків,
коли одна із сторін порушує умови договору і взяті зобов’язання.
5.4. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні договору,
підлягають врегулюванню шляхом переговорів між сторонами.
5.5. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони
підлягають розгляду і вирішенню в судовому порядку.
5.6. Даний договір укладено у двох автентичних примірниках, кожен з яких має
однакову юридичну силу. Один примірник договору зберігається в Лановецькій
міській раді, другий – в Тернопільській обласній раді.
5.7. Даний договір набирає чинності з моменту його затвердження на сесії
Тернопільської обласної ради та діє до повного виконання, але не пізніше 31
грудня 2018 року.
Місцезнаходження сторін:
Лановецька міська рада
47401, м. Ланівці,
вул. Незалежності, 34

Лановецький
міський голова

Тернопільська обласна рада
46021, м. Тернопіль,
вул. М. Грушевського, 8

Голова Тернопільської
обласної ради

Р.В.КАЗНОВЕЦЬКИЙ

В.В.ОВЧАРУК

_________________ 2018 року

________________2018 року

М.П.

М.П.

