ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 25.06.2021 № 463

10 сесія 8 скликання

м. Вінниця

Про надання дозволу Агрономічній сільській
раді Вінницького району на використання у
2021 році субвенції, яка надана з бюджету
Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади в 2020 році та затвердження проєкту
договору про внесення змін та доповнень до
Угоди про передачу субвенції
Враховуючи звернення Агрономічної сільської ради від 14.05.2021 №679,
керуючись пунктом 27 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 93, 101 Бюджетного кодексу
України, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл Агрономічній сільській раді Вінницького району на
використання у 2021 році на оплату робіт по об’єкту «Будівництво зупинок
маршрутного транспорту №1-11 в с. Агрономічне, Вінницького району,
Вінницької області (у т. ч. проектні роботи)» субвенції, наданої з бюджету
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році за рішенням
міської ради від 28.08.2020 №2343 сільському бюджету села Агрономічне
Вінницького району на соціально-економічний розвиток села Агрономічне в
сумі 102 263,81 грн, які на кінець 2020 року залишились на рахунку
Агрономічної сільської ради Вінницького району.
2. Затвердити проєкт договору про внесення змін та доповнень до Угоди
про передачу субвенції, проєкт якої затверджений рішенням міської ради від
28.08.2020 №2344, згідно з додатком.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (С. Ярова).

Міський голова

С. Моргунов

Додаток
до рішення міської ради
від 25.06.2021 № 463
ПРОЄКТ ДОГОВОРУ
про внесення змін та доповнень до Угоди про передачу субвенції від
28.08.2020 року
м. Вінниця

«___»______________2021 р.

Вінницька міська рада в особі міського голови Моргунова Сергія
Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з однієї сторони та
Агрономічна сільська рада Вінницького району в особі сільського
голови Сітарського Сергія Миколайовича, який діє на підставі Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», з іншої сторони,
які разом в подальшому іменуються «Сторони», а кожна окремо –
«Сторона», уклали цей Договір про внесення змін та доповнень (надалі – Договір
про внесення змін та доповнень) до Угоди про передачу субвенції від 28.08.2020
року, проєкт якої затверджений рішенням міської ради від 28.08.2020 №2344,
(надалі Угода), про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
1.1.
Сторони дійшли згоди внести зміни та доповнення до Угоди, а саме:
1.1.1. додаток до Угоди вважати додатком 1 до проєкту Угоди та викласти
його в новій редакції (додається);
1.1.2. доповнити Угоду додатком 2 (додається);
1.1.3. у пункті 1.2. словосполучення «додатку до даної Угоди» замінити
словосполученням «додатку 1 до даної Угоди» у відповідному відмінку;
1.1.4. пункт 2.2. викласти в новій редакції:
«2.2. Агрономічна сільська рада Вінницького району зобов’язується:
2.2.1. Передбачити в сільському бюджеті на 2020 рік субвенцію з
бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на соціальноекономічний розвиток села Агрономічне Вінницького району в обсязі 200 000,00
(Двісті тисяч) гривень.
2.2.2. Протягом 2020 року здійснити видатки на соціальноекономічний розвиток села Агрономічне Вінницького району за рахунок
субвенції, отриманої з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади на умовах співфінансування з сільського бюджету, згідно з додатком 1
до даної Угоди.
2.2.3. Протягом 2021 року здійснити видатки на соціальноекономічний розвиток села Агрономічне Вінницького району за рахунок
залишку субвенції, що утворився станом на 01.01.2021 року на рахунку
Агрономічної сільської ради, отриманої з бюджету Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади у 2020 році на умовах співфінансування з
бюджету Агрономічної сільської територіальної громади, згідно з додатком 2 до
даної Угоди.
2.2.4. Забезпечити цільове, своєчасне та ефективне використання
коштів субвенції у 2020 та 2021 роках.
2.2.5. Брати участь на вимогу іншої Сторони в інформаційноаналітичних зустрічах із зазначених питань.
2.2.6. Інформувати Вінницьку міську раду про:
- цільове використання переданих коштів субвенції на соціальноекономічний розвиток села Агрономічне Вінницького району, щоквартально до
10 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
- обставини, що унеможливлюють виконання належним чином умов
даної Угоди»;
1.1.5. пункт 3.2. викласти в новій редакції;
«3.2. Невикористані залишки субвенції підлягають поверненню до бюджету
Вінницької міської територіальної громади в останній робочий день бюджетного
2021 року»;
1.1.6. у
пункті
6.1.
словосполучення
«2020
рік»
замінити
словосполученням «2021 рік» у відповідному відмінку.
2. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА
ДОПОВНЕНЬ
2.1.
Сторони підтверджують, що решта положень Угоди залишаються
без змін.
2.2.
Даний Договір про внесення змін та доповнень набирає чинності
після його підписання Сторонами, є невід’ємною частиною Угоди і діє до 31
грудня 2021 року.
2.3.
Цей Договір про внесення змін та доповнень складено українською
мовою в чотирьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу
і знаходиться у кожної із Сторін та департаментів Вінницької міської ради:
фінансів, економіки і інвестицій.
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
Вінницька міська рада
вул. Соборна,59, м. Вінниця
_______________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Агрономічна сільська рада
вул. Мічуріна, 12, с. Агрономічне
Вінницький р-н, Вінницька обл.
________________________
________________________
________________________
________________________

Міський голова
_________________________
С.А. Моргунов

Сільський голова
______________________
С.М. Сітарський

Додаток 1 до Угоди
від __________________2021 р.

Перелік проєктів соціально-економічного розвитку села Агрономічне
Вінницького району, реалізація яких планується у 2020 році за рахунок субвенції
з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на умовах
співфінансування з сільського бюджету

№
з/п

Назва проєкту

1

Будівництво
системи
відеоспостереження
у
місцях
масового перебування громадян в с.
Агрономічне Вінницького району,
Вінницької області
Разом:

Наявність
документації

наявна

Загальна
вартість
проєкту,
грн

Сума
субвенції
з бюджету
Вінницької
міської
об’єднаної
територіально
ї громади
сільському
бюджету
села
Агрономічне
Вінницького
району,
грн

571 171,00

97 736,19

571 171,00

97 736,19

Міський голова

Сільський голова

_________________________
С.А. Моргунов

______________________
С.М. Сітарський
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Додаток 2 до Угоди
від ___________________2021 р.
Перелік проєктів соціально-економічного розвитку села Агрономічне
Вінницького району, реалізація яких планується у 2021 році за рахунок субвенції
з бюджету Вінницької міської територіальної громади на умовах
співфінансування з бюджету Агрономічної сільської територіальної громади

№
з/п

Назва проєкту

2

Будівництво зупинок маршрутного
транспорту №1-11 в с. Агрономічне,
Вінницького району, Вінницької
області (у т. ч. проектні роботи)
Разом:

Наявність
документації

наявна
2017 рік

Загальна
вартість
проєкту,
грн

Сума залишку
субвенції, що
утворився
станом на
01.01.2021
року на
рахунку
Агрономічної
сільської
ради,
отриманої з
бюджету
Вінницької
міської
об’єднаної
територіально
ї громади у
2020 році на
умовах
співфінансува
ння з бюджету
Агрономічної
сільської
територіально
ї громади,
грн

768 445,00

102 263,81

768 445,00

102 263,81

Міський голова

Сільський голова

_________________________
С.А. Моргунов

______________________
С.М. Сітарський

Міський голова
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С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Павленко Наталія Олександрівна
Начальник відділу агропромислового розвитку управління економічної політики
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