
 

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

С ЬО М А  С Е С І Я  

РІШЕННЯ 
 

№VIIІ/7/40                      від 09 квітня 2021 року 

 

 

 

Про затвердження договору із Тернопільською 

обласною радою про міжбюджетний 

трансферт  на 2021 рік 
 

 

 

Розглянувши клопотання управління освіти, молоді та спорту Збаразької 

міської ради від 08 квітня 2021 року № 369/01-06, 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 договір між Збаразькою міською радою та Тернопільською 

обласною радою про міжбюджетний трансферт  на 2021 рік в сумі 30 000,00 

гривень. 

2. Фінансовому управлінню Збаразької міської ради провести відповідну 

роботу з виконання умов даного договору та здійснювати контроль за 

виконанням даного рішення. 
 
 

 

 
 

Збаразький міський голова     Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Збаразької міської ради 

від 09 квітня 2021 року 

№VIII/7/40 
 

ДОГОВІР 

між Збаразькою міською радою та Тернопільською обласною радою  

про міжбюджетний трансферт  на 2021 рік 

 

 м. Збараж                                                                         ___ квітня 2021 року 
 

Цей договір укладено для забезпечення фінансування з обласного 

бюджету видатків на виготовлення бланків посвідчення батьків багатодітної 

сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. 

Договір укладено відповідно до вимог статей 93,101 Бюджетного кодексу 

України. 

 

І. Сторони договору 

Сторонами договору є Збаразька міська рада в особі голови Збаразької 

міської ради ПОЛІКРОВСЬКОГО Романа Степановича та Тернопільська 

обласна рада в особі голови Тернопільської обласної ради ГОЛОВКО Михайло 

Йосифович, які діють на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні". 

 

ІІ. Предмет договору 

Предметом договору є передача до обласного бюджету з бюджету 

Збаразької міської територіальної громади коштів в сумі 30000 грн. для 

виготовлення бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення 

дитини з багатодітної сім’ї (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2019 року №250 "Деякі питання надання соціальної 

підтримки багатодітним сім’ям"). 

 

ІІІ. Порядок передачі видатків 

Передача видатків здійснюється шляхом затвердження в складі видатків 

бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2021 рік “Іншої субвенції з 

місцевого бюджету” обласному бюджету в сумі 30000 гривень, та у складі 

доходів обласного бюджету на 2021 рік відповідної субвенції в сумі 30000 

гривень. 

Вказана субвенція перераховується із загального фонду бюджету 

Збаразької міської територіальної громади органом державної казначейської 

служби в межах затверджених бюджетних призначень згідно з розписом на 

2021 рік на відповідний рахунок загального  фонду обласного бюджету. 

 

ІV. Термін дії договору 



Цей договір вступає в силу з дня його підписання обома сторонами і діє 

до 31 грудня 2021 року. 

Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу. Один примірник договору зберігається у Збаразькій міській 

раді, другий у Тернопільській обласній раді. 

 

V. Місце знаходження сторін 

 

Збаразька міська рада  

 

47302 Тернопільська область 

м. Збараж, вул. Б.Хмельницького, 4 

 

Голова Збаразької міської ради 

 

________Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

Тернопільська обласна рада 

 

46021, м. Тернопіль, 

вул. М. Грушевського, 8 

 

Голова Тернопільської обласної ради 

 

__________ Михайло ГОЛОВКО 

 

 

 


