
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання 

ХІV сесія 

(ІІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 26 жовтня 2018 року         № 1096 

 

Про затвердження договору про 

міжбюджетний трансферт між 

Бережанською міською радою, 

Бережанською районною та Курянівською 

сільською радами 

 

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва , керуючись 

статтями 101 та 104 Бюджетного кодексу України, статтею 26 та пунктом 

4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити договір про міжбюджетні трансферти на 2018 рік, укладений 

між Бережанською міською радою, Бережанською районною радою  та 

Курянівською сільською радою щодо передачі з міського бюджету 

районному та сільському бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту, а 

саме передачі іншої субвенції в сумі 100000,0 (cто тисяч) гривень згідно 

договору, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



ДОГОВІР 
 

про міжбюджетний трансферт на 2018 рік 
 

м. Бережани " 11 " жовтня 2018 року 

 

Бережанська міська рада в особі міського голови Музички Володимира 

Ярославовича, який діє на підставі Закону України " Про місцеве 

самоврядування в Україні" з однієї сторони, та Бережанська районна рада в 

особі голови районної ради Білика Василя Федоровича та Курянівська сільська 

рада в особі голови сільської ради Вишнівецького Володимира Петровича з 

іншої сторони, які діють на підставі Закону України " Про місцеве 

самоврядування в Україні" відповідно до статей 101 та 104 Бюджетного 

кодексу України уклали договір про наступне: 

 

І. Предмет договору 

Передача коштів з міського бюджету міста Бережани до Бережанського 

районного бюджету та до Курянівського сільського бюджету у вигляді іншої 

субвенції згідно договору про спільну діяльність від 17 жовтня 2017 року № 69. 

 

II. Порядок передачі видатків 
Передача видатків здійснюється шляхом затвердження відповідно до 

статей 101 та 104 Бюджетного кодексу України у складі видатків міського 

бюджету на 2018 рік іншої субвенції районному бюджету в сумі 100,0 тис. грн.  

 

IІІ. Порядок перерахування і використання субвенції 

3.1. Субвенція перераховується відповідно до розпису загального фонду 

міського бюджету на рахунок загального фонду районного і сільського 

бюджетів, відкритих у відділенні Державної казначейської служби України 

у Бережанському районі. 

3.2. Субвенція спрямовується розпорядникам коштів для: 

- поточного ремонту Павлівської загальноосвітньої школи І ступеня - 

районному бюджету (відділу освіти Бережанської районної державної 

адміністрації). 

 

IV. Інші умови 

За невиконання або неналежне виконання умов, визначених даним 

договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 

законодавством. 

4.1. Внесення змін до даного договору може здійснюватись лише за письмовою 

згодою обох сторін. 

4.2. Одностороння відмова від договору не допускається, за винятком випадків, 

коли одна із сторін порушує умови договору і взяті зобов'язання. 

4.3. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконання договору, 

підлягають врегулюванню шляхом переговорів між сторонами. 



4.4. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів вони 

підлягають розгляду і вирішенню в судовому порядку. 

4.5. Даний договір укладено у трьох автентичних примірниках, кожен з яких 

має однакову юридичну силу. Один примірник договору зберігається в 

Бережанській міській раді, другий – у Бережанській районній раді та третій 

- у Курянівській сільській раді. 

4.6. Даний договір вступає в силу з дня його підписання усіма сторонами і діє 

по 31 грудня 2018 року. 

 

 
Бережанська міська рада 

м. Бережани, вул. Банкова, 3 

Міський голова  

 

 

____________В.Я.МУЗИЧКА 

Бережанська районна рада  

м. Бережани, вул. Шевченка, 

15 

Голова районної ради 

 

____________В.Ф.БІЛИК 

Курянівська сільська рада  

с. Куряни, вул. Шевченка, 71  

Сільський голова 

 

 ___________ 

В.П.ВИШНІВЕЦЬКИЙ 

 

 


