
                                                                                                   

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 11 вересня 2015 р                                                              №16/61-15 

м.Бурштин 

 

Про розірвання договору між  

Бурштинською міською та Галицькою  

районною радами від 10.03.2015 року 

 

Відповідно до п. 4 рішення міської ради № 02/49-15 від 13.01.2015 р. «Про 

міський бюджет на 2015 рік» між міською радою та Галицькою районною радою 

10.03.2015 р. укладено договір про передачу коштів між місцевими бюджетами на 2015 р. 

За даним договором міська рада зобов’язується передати кошти як субвенцію Галицькій 

районній раді на утримання об’єктів спільного користування (Бурштинського МНВК 

відділу освіти Галицької РДА) в сумі 470079 грн. на 2015 рік. 

На даний час на виконання договору міською радою профінансовано 117520 грн. 

Крім цього між міською радою та Галицькою районною радою укладено договір 

про передачу коштів із районного бюджету до міського, а саме: 

-14 січня 2015 року про передачу коштів на утримання міської лікарні в сумі          

  600  тис. грн. на перше півріччя отримано 300 тис. грн. 

-14 січня 2015 року про передачу коштів ради на утримання інфекційного відділу   

  центральної міської лікарні на суму 319200 грн., а отримано 95 тис. грн. 

Таким чином встановлено, що Галицька районна рада не дотримується договірних 

зобов’язань, несвоєчасно передає кошти міському бюджету і допустила заборгованість 

на загальну суму 470,1 тис. грн. 

Керуючись ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 188 Господарського 

кодексу України, враховуючи п. 1 протоколу засідання постійної комісії ради з питань 

бюджету та економічного розвитку про розірвання вищезазначеного договору між 

Бурштинською міською та Галицькою районною радою від 10.03.2015 року міська рада 

 вирішила: 

1.Розірвати договір між Бурштинською міською та Галицькою районною радою 

від 10.03.2015 року про передачу коштів як субвенцію Галицькій районній раді на 

утримання об’єктів спільного користування (Бурштинського МНВК відділу освіти 

Галицької РДА) в сумі 470079 грн. на 2015 рік. 

2.Копію даного рішення направити Галицькій районній раді. 

3.Контроль за виконання даного рішення покласти на міського голову Курляка 

П.І., голову постійної комісії ради з питань бюджету та економічного розвитку Коцура 

М.М. 

 

Міський голова        П.І. Курляк 

 

 


