УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІ СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 492
від "02" листопада 2017р.

м. Моршин

Про затвердження договору про
міжбюджетний трансферт
(субвенцію)
Керуючись ст. 101 Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення
Моршинської міської ради від 30.03.2017р. №342 "Про внесення змін до
міського бюджету на 2017 рік", з метою передачі коштів між місцевими
бюджетами, Моршинська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Договір про міжбюджетний трансферт (субвенцію) із міського
бюджету міста Моршина міському бюджету міста Стрия в розмірі 257000
(двісті п'ятдесят сім тисяч) гривень на виконання робіт по перешаруванню
твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі, що додається.
2. Фінансовому управлінню (І.Мельничук) керуватись даним рішенням при
проведенні фінансування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань економіки, промоції та туризму (С.Лис).

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

Додаток до рішення
Моршинської міської ради
від 02.11.2017р. № 492

ДОГОВІР
ПРО МІЖБЮДЖЕТНИЙ ТРАНСФЕРТ (СУБВЕНЦІЮ)
2017р.

м.Моршин

Моршинська міська рада в особі першого заступника міського
голови Янківа Юрія Ярославовича, який діє на підставі Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" (далі – Надавач) з однієї сторони,
Стрийська міська рада в особі голови Шрамов'ята Романа Євстаховича,
який діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" (далі – Отримувач) з другої сторони, уклали даний договір про
наступне:
1. Предмет договору:
1.1.
Керуючись ст.101 Бюджетного кодексу України, Моршинська
міська рада передає у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенції)
з міського бюджету м.Моршина кошти, передбачені рішенням
Моршинської міської ради від 30 березня 2017 року №342 "Про
внесення змін до міського бюджету на 2017 рік" в сумі 257000 (двісті
п'ятдесят сім тисяч) гривень, а Стрийська міська рада отримує ці
кошти для використання їх за цільовим призначенням.
2. Права та обов’язки сторін:
2.1.
Моршинська міська рада відповідно до помісячного розпису
асигнувань міського бюджету та в межах наявного фінансового
ресурсу зобов’язується перерахувати кошти в сумі 257000 (двісті
п'ятдесят сім тисяч) гривень на рахунок отримувача 31411652700017
МФО 825014, ЗКПО 02314694 ГУДКСУ у Львівській області.

2.2.

Стрийська міська рада зобов’язується одержані кошти в сумі
257000 (двісті п'ятдесят сім тисяч) гривень використати за цільовим
призначенням, а саме на перешарування міського сміттєзвалища.
2.3.
Стрийська міська рада забезпечує повернення до міського
бюджету м. Моршина суму невикористаних коштів субвенції до 31
грудня 2017 року.

3.1.

3. Термін дії договору:
Даний договір набуває чинності з моменту його підписання та діє
до 31.12.2017 року.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

6.1.

7.1.

4. Умови зміни та припинення договору:
Зміна умов договору можлива лише у письмовій формі у разі
внесення Моршинської міською радою змін до показників
міського бюджету м. Моршина на 2017 рік у частині
міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом м.
Моршина та міським бюджетом м. Стрия.
Договір втрачає чинність у разі припинення його дії. Підставою
припинення дії договору є:
4.2.1. Закінчення його терміну.
4.2.2. Взаємна згода сторін.
4.2.3. Вимога однієї зі сторін у випадку
невиконання іншою стороною зобов’язань,
передбачених договором, що доведено у
встановленому
чинним
законодавством
порядку.
4.2.4. Внесення рішенням Моршинської міської
ради змін до показників міського бюджету на
2017 рік.
Сторони погоджуються з тим, що дострокове розірвання
договору можливе за умови письмового повідомлення іншої
сторони не пізніше, ніж за 14 днів з урахуванням пункту 4.2.
5. Відповідальність сторін:
Сторони домовились про те, що кожна із сторін несе визначену
чинним
законодавством
України
відповідальність
за
невиконання або неналежне виконання умов цього договору.
6. Порядок вирішення спірних питань:
Спори, що виникають у процесі виконання Договору і не
врегульовані даним Договором, вирішуються шляхом
перемовин або в спосіб, визначений чинним законодавством
України.
7. Прикінцеві положення:
Договір укладено в двох примірниках, один з яких зберігається
у Моршинській міській раді, другий – Стрийській міській раді.

Моршинська міська рада
82482, м.Моршин
вул. Івана Франка, 15
__________ Ю.Я.Янків
МП

8. Юридичні адреси сторін:
Стрийська міська рада
82400, м.Стрий
вул.Шевченка, 71
__________Р.Є.Шрамов’ят
МП

