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Ніжинська міська рада в особі секретаря ради Хоменко Ю.Ю. з однієї
сторони та Чернігівська обласна рада в особі голови ради Дмитренко О.Б. з
іншої сторони, діючих на підставі Бюджетного кодексу України-Цивільного
Кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 "Про
затвердження .Повадку перерахування між-бюджетних трансфертів" (зі
змінами та доповненнями) уклали цей договір про наступне:

І.Предмет договору

1.1. Надання іншої субвенції з· місцевого бюджету у відповідності до
статті 101 Бюджетного кодексу України для спів фінансування робіт по
проекту «Будівництво системи водовідведення по вул.Незалежності в
м.Ніжин Чернігівської області».

2. Зобов'язання сторін
2.1. Ніжинська міська рада зобов'язується передбачити в бюджеті

Ніжинської міської ТГ іншу субвенцію обласному бюджету в розмірі
156 296,24 грн. ( Сто п'ятдесят шість тисяч двісті дев'яносто шість
гривень 94 копійки) та вносити, у рмі----И~GбхіДІЮсті, ЗІ\ННИ до
вищезазначеної договором суми видатків. .

2.2. Чернігівська обласна рада зобов'язується спрямувати кошти
субвенції на будівництво системи водовідведення по вул. Незалежності в
м.Ніжин Чернігівської області.

З. Порядок надання субвенції

3.1 Загальна сума субвенції на 2021 рік становить 156 296,94 гривень.
(Сто п'ятдесят шість тисяч двісті дев'яносто шість гривень 94 копійки) .

3.2. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку
перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 (зі змінами та
доповненнями).

З.З. Обсяг субвенції не використаний на кінець бюджетного періоду
залишається в обласному бюджеті та використовується в наступному
бюджетному періоді на видатки, зазначені в п.1.1 договору.

4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору

сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
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5. Термін дії договору
5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє

до 31 грудня 2021 року, але в будь-якому випадку - до проведення повних
розрахунків між сторонами.

5.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору
не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

5.3. Цей Договір складено українською мовою у 2-х примірниках,
кожний з яких має однакову юридичну силу та зберігається в кожної зі сторін.

6. Юридичні адреси сторін

14000 м. Чернігів
проспект Миру, 43
код ЄДРПОУ 25618741
р/р
UA458201720344270001000022074

~.Б.Дмитренко

16600, м. Ніжин
площа імені Івана Франка, 1
код ЄДРПОУ 02318427
р/р
UA198201720344400008000029578
к

Ю.Ю.Хоменко--+'-+----


