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Проект: 

Василь ДРИЩ 

            

 

 

    

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                    РІШЕННЯ 

сесії ради  VIIІ скликання 
 

від                         2021 р.    №  

 

Про  погодження додаткової  

угоди про надання розстрочення 

платежу до цільового фонду 

«Розвиток міста» бюджету 

 Шепетівської міської  

територіальної громади 

на 2021 рік 

 

 

На виконання Протоколу №1 засідання постійно діючої комісії по визначенню 

можливості надання розстрочення платежу в бюджету Шепетівської міської територіальної 

громади до цільового фонду «Розвиток міста» від 08.04.2021 року, враховуючи звернення гр. 

Лашківа В.Б.,  керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування", міська рада  

ВИРІШИЛА: 

             

             1.Погодити додаткову угоду до договору №88-ТС від 29 грудня 2020 р. «Про пайову 

участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Шепетівка при встановленні тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності» про надання розстрочення платежу до цільового фонду «Розвиток міста» 

бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік (проект додається). 

2. Уповноважити міського голову Бузиля Віталія Володимировича від імені 

Шепетівської міської територіальної громади, підписати додаткову угоду до договору №88-

ТС від 29 грудня 2020 р. про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури міста Шепетівка при встановленні тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності, з Лашківом Володимиром Богдановичем. 

 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань соціально-економічного розвитку міста, планування, бюджету, фінансів (Голова 

комісії  Олійник Г.В.) та заступнику міського голови Мовсісяна А.В. і  начальника 

фінансового управління Дрища В.О. 

 

 

Міський голова               Віталій  БУЗИЛЬ 
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                                                           Додаток  

до рішення    сесії  VIII скликання  

                                                                                                      від                  2021 року № 

 

 

Додаткова угода 

 

до договору № 88-ТС від 29 грудня 2020 р. 

про пайову участь у створенні і розвитку 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Шепетівка  

при встановленні тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. 

 

"    "  ___________ 2021 р.                                                        м. Шепетівка 

 

       Шепетівська міська рада в особі міського голови Бузиля Віталія Володимировича, що 

діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з однієї сторони 

(далі Міська рада), та замовник: Лашків Володимир Богданович,  з другої сторони (далі - 

Замовник) уклали цю додаткову угоду про наступне: 

 

1. Пункт 2.2.1 викласти в наступній редакції: 

«Перерахувати в бюджет Шепетівської міської територіальної громади кошти на розвиток 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Шепетівка до цільового фонду 

«Розвиток міста» в сумі 4113,00 грн. в сумі: 

1028,25 грн. до 17 травня 2021 року 

1028,25 грн. до 17 липня 2021 року 

1028,25 грн. до 17 жовтня 2021 року 

1028,25 грн. до 25 грудня 2021 року» 

 

згідно з додатком до даного договору, який є його невід’ємною частиною. 

 

2. Ця додаткова угода складена в двох примірниках, по одному для кожної із сторін, 

кожна з яких має однакову юридичну силу. 

 

3. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін: 

 

Міська рада 

Отримувач: ГУК у Хмел. обл/ Шепетів. мтг /50110000 

Код одержувача 37971775 

Казначейство України (ЕАП) 

р/р UA 768999980314161931000022777 

Назва платежу: «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади»      

       

 

Міський голова                 ____________                 Віталій БУЗИЛЬ     

          М.п. 

 

Замовник 

Лашків Володимир Богданович  _______________ 

Хмельницької обл. 

м. Шепетівка  

пр. Миру, 24/7 

Код ЄДРПОУ: 1915502477 

                                        _____________________   Володимир ЛАШКІВ   
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