
!оговiр
на передачу мiжбюджетних трансфертiв

с. Бояни ,r O5r, _Cz t r-/nL 2022 р.

Боянська сiльська територiальна громада, надалi Надавач, в особi голови
Бабiя А.в., який дiе на пiдставi Закону Украiни uпро мiсцеве самоврядування в
ykpaiHi> з однiсi сторони та Новоселицька Micbka рада, надалi Олержувач, в
особi Новоселицького мiського голови Нiкорич M.I., який дiс на пiдставi
Закону Украiни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, з ДРугоi сторони,
керуючиСь статтямИ l01 БюджетНого кодексу УкраТни, постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд l5.12.20l0 р. JVg l|З2 uПро затвердження порядку
lrерерахування мiжбюджетних трансфертiв>>, уклаJIи цеЙ договiр про наступне:

l. Прелмет договору.

1.1. Предметом цього договору с вiдносини CTopiH щодо видiлення
коштiв у виглядi iншоi субвенчii з мiсцевого бюлжету на здiйснення видаткiв
длЯ забезпеченнЯ утриманнЯ кУ <<Новоселицький тру,ловий apxiB> у cyMi
12 900,00 грн.

2. Зобов'язання CTopiH.

2. 1 . Надавач зобов'язусться:
2.1.1. Перерахувати в поточному рошi кошти, в обсязi субвенцii,

передбаченоi на поточниЙ piK у сiльському бюлжетi в cyMi 12 900,00 грн.
(Щваналчять тисяч дев'ятсот гривень ).

2.1.2. ФiнансУвання проводити вiдповiдно до помiсячного розпису
асигнувань сiльського бюлжету.

2.1.З. ОСтаточне фiнансування провести не пiзнiше 25 грудня поточного
року.

2.2. О лержувач зобов' язуеться :

2.2.1. Забезпечити свосчасне та в повному обсязi використання коштiв
субвенцii.

2.2.2. У випадку невикористання суми субвенцii забезпечити безумовне
повернення iT до сiльського бюджету до 28 грудня 2022 р.

3. Вiдповiдальнiсть CTopiH.

3.1. За невиконання або ненщ]ежне виконання зобов'язань згiдно умов
ДаноГо договору, Сторони несуть вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi до чинного
законодавства Укратни.



4. Форс-мажор.

4.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне
невиконання обов'язкiв згiдно даного договору, якшIо це невиконання с
наслiдком форс-мажорних обставин.

4.2. Пiд форс-мажорними обставинами розумiють сlбставини, якi виникли
пiсля пiдписання договору внаслiдок непередбачених сторонами подiй
надзвичаЙного характеру, включаючи пожежi, землетруси, повенi, оповзнi, iншi
стихiйнi лиха, вiйну або вiйськовi дii, дii Парламенту, Урялу, Президента
УкраТни, iнших органiв державноТ влади та управлiння УкраТни, якi роблять
неможливим виконання умов даного договору.

Строк виконання зобов'язань продовжусться на строк дiТ форс-мажорних
обставин.

5. Порялок вирiшення спорiв.

5.1. Сторони прийшли до згоди, що Bci спори (розбiжностi), якi можуть
виникнути при виконаннi умов даного договору, повиннi вирiшуватися шляхом
переговорiв.

5.2, У випадках неможливостi досягнення згоди шJ]яхом переговорiв спiр
подасться на вирiшення в суд.

6. Iншi умови договору.

6.1. Цей договiр складений у лвох примiрниках. IIо одному примiрнику
договору надасться кожнiй зi CTopiH.

6.2. Сторони зобов'язуються повiдомляти одна <rднiй про змiни cBoik
платiжних реквiзитiв у десятиденний TepMiH з дня виникнення вiдповiдних
змiн.

6.3. Bci змiни i доповнення до цього договору оформляються окремими
додатками до нього, якi пiдписуються Сторонами, скрiп.гtюються ix печатками i

е невiд'смною частиною цього договору.

7. TepMiH дii лоlgr.rr.

7.1. Щаний договiр набирас чинностi з моменту гriдписання i дiс до 3l
грудня 2022 року.

7.2. В разi припинення дii договору Сторони повиннi виконати
зобов'язання, якi в них виникли до припинення дii цього договору.



Боянська сiльська територiальна

Фiнансовий вiддiл БоянськоТ
сiльськоТ територiальноi громади :

60З21, Чернiвецька область,
Чернiвеuький район, с. Бояни
вул. Головна, 75

8. Iориличнi адреси cTopiH:

Новоселицька Mic:bKa рада:
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Щоговiр
на передачу мiжбюджетних трансферr:iв

с. Мамалига ,, /3 ,, с/ 2022 р.

Мамалигiвська сiльська територiальна громада, надаJIi Надавач, в особi

голови Шови д.к., який дiс на пiдставi Закону Укратни <про мiсцеве

самоврядування в Украiнi>> з однiст сторони та Новоселицька Micbka рада"
надалi Одержувач, В особi Новоселицького мiського голови Нiкорич N,l.I., якиtj

дiс на пiдставi Закону Укратни ппро мiсцеве самоврядування в ykpaTHi>. з

лругоi сторони, керуючисЬ статтями 101 Бюджетного кодексу УкраТни,

постановою Кабiнету VliHicTpiB Украiни вiд 15.12.2010 р. JVg 1|З2 uПРО

затвердження порядку перерахування мiжбюджетних трансфертiв>>, укла_пи uей

договiр про наступне:

1. Прелмет договору.

1.1. Предметом цього договору с вiдносини CTopiH щодо видiлення

коштiв у виглядi iншоi субвенчiТ з мiсцевого бюджету на виконання рiшення
XIV cecii VПI скликання JФ15 вtд22 грудня 2021 року < [Ipo сiлъськиЙ бюджет

територiальноТ громадИ на 2022р\к >> У cyMi 227 800,00грrr. (двiс,ri двадцять ciM

сто тисяч BiciMcoT гривень), а саме на здiйснення видат,кiв для забезпечення

утримання КУ <<Новоселицький трудовий apxiB> у cyMi 3З 400,00 грн., К\'
<<Новоселицька ЛОСШ) У cyMi 105 400,00 ГРН., кУ ,<I_{eHTp професiriного

розвитку педагогiчних працiвникiв> у cyMi 89 000,00 грн.

2. Зобов'язання CTopiH.

2. 1 . Надавач зобов'язусться:- 2.|.|. Перерахувати в поточному рочi кошти, в обсязi су,бвенLiiТ.

передбаченоТ на поточний piK у сiльському бюджетi в сумi 221 800,00 грн.

(!,BicTi двадцять ciM тисяч BiciMcoT гривень ).

2.|.2. Фiнансування проводити вiдповiдно до помiсячного розпису
асигнувань сiльського бюджету.

2.|.з. остаточне фiнансування провести не пiзнiше 25 грулня потоtIного

року.
2.2. Одержувач зобов'язуеться :

2.2.|. Забезпечити своечасне та в повному обсязi використаF{ня к,оштiв

субвенчiТ.
2.2.2. У випадку невикористання суми субвенцiТ з;абезпечи,ги безумовне

повернення Ti до сiльського бюджету до 28 грудня 2022 р.



3. Вiдповiдальнiсть CTopiH.

3.1. За невиконання або ненzLпежне виконання зобrэв'язань згiдно умов
даного договору, Сторони несуть вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi до чинного
законодавства Укратни.

4. Форс-мажор.

4.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або I]oBHe

невиконання обов'язкiв згiдно даного договору, якщс) це невикоНаннЯ С

наслiдком форс-мажорних обставин.
4.2. Пiд форс-мажорними обставинами розумiють обiставини, якi виникЛИ

пiсля пiдписання договору внаслiдок непередбачених сторонамИ пОдiй

надзвичайного характеру, включаючи пожежi, землетруси, повенi, оповзнi, iншi
стихiйнi лиха, вiйну або вiйськовi дii, дii Парламенту, Ур"ду, Президента
УкраТни, iнших органiв державноТ влади та управлiння УкраТни, якi роблять
неможливим виконання умов даного договору.

Строк виконання зобов'язань продовжуеться на строк дii форс-мажорнИХ
обставин.

5. Порядок вирiшення спорiв.

5.1. Сторони прийшли до згоди, що Bci спори (роз(5iжностi), якi шtожуть

виникнути при виконаннi умов даного договору, повиннi lзирiшуватися шляхом
переговорiв.

5.2. У випадках неможливостi досягнення згоди шлr{хом переговорiв спtр

пода€ться на вирiшення в суд.
б. Iншi умови договору.

6.1. Щей договiр складениЙ у лвох примiрниках. Пrэ одному примiрник.v

договору надаеться кожнiй зi CTopiH.
6.2. Сторони зобов'язуються повiдомляти одна однiй про змiни своТх

платiжних реквiзитiв у десятиденний TepMiH з дня виFtикнення вiдповiдних
змiн.

6.3. Bci змiни i доповнення до цього договору офо,рмляються окреN,lиМи

додатками до нього, якi пiдписуються Сторонами, скрiпльоються Тх печатками i

с невiд'емною частиною цього договору.

7. TepMiH дii договору.

7.|. Щаний договiр набирас чицностi з моменту пiдписання i дiс до 3l
грудня 2022 року.

7.2. В разi припинення дii договору CTopoHla повиннi виконати
зобов'язання, якi в них виникли до припинення дii цього договору.



мамалигiвська сiльська
територiarrbнa громада:
603 64, Чернiвецька область,

Щнiстровський район, с. Мама,rига

Аркадiй ШОВА
2022 року

Фi нансовий вiддiл Мамалигiвс ькоТ
сiльськоi територiальноi громади :

603 б4, Чернiвецька область,

Щнiстровський район, с. Мамалига
By",l. Головна,48

фiнансового вiддiлу
Надiя ДАМrIН
2022 року

8. lОридичнi адреси cTopiH:

Новоселицька плiська рада:
б0300, Чернiвецька обл.,
Новоселицький р-н, м.Новоселиця,
вул.Чкалова,7

нIкорич
2022 року

Фiнансовий вiддiл НовоселицькоТ
MicbKoT ради:
60300, Чернiвецька обл.,
Новоселицький р-н, м.Новоселиця,
вул.I_{ентральна ,З7

фiнансс,вого вiддi-пу
Наталiя КIЦАК

2022 року
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!оговiр ,{' э
на передачу мiжбюджетних трансфер,тiв

с. lVIагала ,r,lrr, (l т r,? 2022 р.

Магальська сiльська територiальна громада, надалi Надавач, в особi
голови Саiнчука C.I., який дiс на пiдставi Закону Уrсраiни кПро мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi> з сlднiеТ сторони та Новоселицька MicbKa рада,
надалi Олержувач, в особi Новоселицького мiського голови Нiкорич M.I., який
дiс на пiдставi Закону Украiни пПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi)), з
другоТ сторони, керуючись статтями 101 Бюджетног,о кодексу Украiни,
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 15.12.2010 р. J\9 |lЗ2 пПро
затвердження порядку перерахування мiжбюджетних трагrсфертiв>>, уклали цей
договiр про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Предметом цього договору с вiдносини CTclpiH щодо видiлення
коштiв у виглядi iншоТ субвенцiТ з мiсцевого бюджету на здiйснення видаткiв
для забезпечення утримання КУ <Новоселицький труловиii apxiB> у cyMi
30 000,00 грн., КУ <Новоселицька музична школа)> iM. Миколи Мозгового у
cyMi 382 200,00 грн.

2. Зобов'язання CTopiH.

2. l . Надавач зобов'язусться:
2.1.1. Перерахувати в поточному poui кошти, в обсязi субвенцiТ,

передбаченоТ на поточний piK у сiльському бюджетi в cyMi 412 200,00 грн.
(Чотириста дванадцять тисяч двiстi гривень ).

2.1,.2. Фiнансування проводити вiдповiдно до помiсячного розпису
асигнувань сiльського бюджету.

2.|.З. Остаточне фiнансування провести не пiзнiше 25 грудня поточного
року.

2.2. О держувач зобов'язуеться :

2.2.1. Забезпечити своечасне та в повному обсязi використання коштiв
субвенuii.

2.2.2. У випадку невикористання суми субвенцii зсrбезпечити безумовне
повернення iT до сiльського бюджету до 28 цудня 2022 р.

3. Вiдповiдальнiсть CTopiH.

3.1. За невиконання або нен€Lпежне виконання зобов'язань згiдно умов
Даного договору, Сторони несуть вiдrrовiдальнiсть у вiдповiдностi до чинного
законодавства УкраТни.



4. Форс-мажор.

4.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi зzt часткове або повне
невиконання обов'язкiв згiдно даного договору, якщ() це невиконання с
наслiдком форс-мажорних обставин.

4.2. Пiдфорс-мажорними обставинами розумiють обставини, якi виникли
пiсля пiдписання договору внаслiдок непередбачениtх сторонами подiй
надзвичайного характеру, включаючи пожежi, землетруси, повенi, оповзнi, iншi
стихiйнi лиха, вiйну або вiйськовi дii, дii Парламенту, Ур"ду, Президента
Украiни, iнших органiв державноТ влади та управлiння Украiни, якi роблять
неможливим виконання умов даного договору.

Строк виконання зобов'язань продовжусться на строк дiТ форс-мажорних
обставин.

5. Порялок вирiшення спорiв.

5.1. Сторони прийшли до згоди, що Bci спори (розбiжностi), якi можуть
виникнути при виконаннi умов даного договору, повиннi вирiшуватися шляхом
переговорiв.

5.2.У випадках неможливостi досягнення згоди шл]яхом переговорiв спiр
пода€ться на вирiшення в суд.

б. Iншi умови договору.

6.1. Щей договiр складений у лвох примiрниках. По одному
договору надаеться кожнiй зi CTopiH.

6.2. Сторони зобов'язуються повiдомляти одна о,цнiй про
платiжних реквiзитiв у десятиденний TepMiH з дня виIIикнення
змiн.

7. TepMiH дii договору.

7 .Т. Щаний договiр набирае чинностi з моменту пiiдписання i
грудня 2022 року.

7.2. В разi припинення дii договору CTopoHla повиннi
зобов'язання, якi в них виникли до припинення дiТ цього договору.

примiрнику

змiни своiх
вiдповiдних

6.3. Bci змiни i доповнення до цього договору офсlрмляються окремими
додатками до нього, якi пiдписуються Сторонами, скрiплrоються Тх печатками i
с невiд'емною частиною цього договору.

дiс до 31

виконати



Магальська сiльська територiальна
громада:
603 1 3, Чернiвечька область,
Чернiвецький район, с. I\,Iагала

сАIFlчуl{
2022 року

ýы

Фiнансовий вiддiл МагальськоТ
сiльськоТ територiальноТ громади :

603 l 3, Чернiвецька область,
Чернiвецький район, с. Магала
вул. Г. Нандрiша, 61

к фiнансового вiддiлу
МIХАЛАКIОАIе

2022 року

8. IОриличнi адреси cTopiH:

Новоселицька MicbKa рада:
б0300, Чернiвецька обл.,
Чернiвечький р-н, м.Новоселиця,

я НIКоРИЧ
2022 року

Фiнансовий вiддiл НовоселицькоТ
MicbKoT ради:
60300, Чернiвецька обл.,
Чернiвецький р-н, м.Новоселиця,
вул.I_{ентральна ,37

ил фiн:rlrсового вiддiлу
f,;t _нат*пr,iя КIЦАК
Г,ТТ-\" 

- 2О22року

ьна ,37

'о

trгtl*,

вул. Г. HaHлpillla, б1



.Ц,оговiр
на передачу мiжбюджетних трансфертiв

с. Ванчикiвцi ,, ![, cz LH4_z 2022 р.

Ванчиковецъка сiлъсъка територiальна громада, надаJIi Надавач, в особi

голови Лупой в.с., який дiе на пiдставi Закону Украiни кПро мiсцеве

самоврядування в Украiнi> з однiсi сторони та Новоселицька Micbka рада,

'.uд-i 
Одержувач, в особi Новоселицького мiського голови Нiкорич M.I., який

дiе на пiдставi Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi)), з

лругоТ сторони, керуючисЬ статтямИ 101 Бюджетного кодексу УкраТни,

гIостановою Кабiнеiу MiHicTpiB Украiни вiд 15.12.2010 р. ]ф ||з2 uПро

затвердження порядку перерахування мiжбюджетних трансфертiв>>, уклали чей

договiр про наступне:

1. Прелмет договору.

1.1. Предметом цъого договору с вiдносини CTopiH щодо видiлення

коштiв у виглядi iншоi субвенцii з мiсцевого бюджету на здiйснення видаткiв

для забеЗпеченнЯ утриманНя КУ кНовосеЛицькиЙ трудовиЙ apxiB>> у cyMi

39 400,00 ГРН., КУ <Новоселицька музична школa)> iM. Миколи Мозгового у

cyMi б3 300Э0 ГРН., КУ <Новоселицька художня школа> у cyMi 73 400,00 грн,

2. Зобов'язання CTopiH.

2.| . Надавач зобов'язусться :

2.I.|. Перерахувати в поточному роцi кошти, в обсязi субвенцii,

передбаЧеноi на .,оrо"*r"й piK У сiльському бюлжетi в cyMi |76 100,00 грн. (Сто

сiмдесят шiсть тисяч сто гривень ).

2.|.2. ФiнансуВаннЯ проводити вiдповiдно до помiсячного розпису

асигнувань сiлъського бюджету.
2.|.з. остаточне фiнансування провести не пiзнiше 25 грулня поточного

року.
2.2. Одержувач зобов'язусться :

2.2.у Забезпечити своечасне та в повному обсязi використання коштiв

субвенцii.
2.2.2. У випадку невикористання суми субвенчii забезпечити безумовне

повернення Ti до сiльського бюджету до 28 грудня 2022 р.

3. Вiдповiдальнiсть CTopiH.

з.1. За невиконання або ненаJIежне виконання зобов'язань згiдно умов

даного договору, Сторони несуть вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi до чинного

законодавства Украiни.



4. Форс-мажор.

4.|. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне

невиконання обов'язкiв згiдно даного договору, якщо це невиконання е

наслiдком форс-мажорних обставин,

4.2. п\iфорс-мажорними обставинами розумiють обставини, якi виникли

пiсля пiдписання договору внаслiдок непередбачених сторонами подiйпiсля пiдписання договору внаслiдок сторонами подiй
повенi, оповзнi, iншi

надзвичайногО характеРу, включаючи пожежi, землетруси, повен1, оповзн1, lншl

стихiйнi лиха, "iИrу 
ubo вiйськовi дii, дii Парламенту, Ур"ду, Президента

Украiни, iнших органi" державноТ влади та управлiння УкраIни, якi роблять

неможливим виконання умов даного договору .. 
форс-мажорнихстрок виконання зобов'язань продовжусться на строк д11

обставин.
5. Порялок вирiшення спорiв,

5.1. Сторони прийшли до згоди, що Bci спори (розбiжностi), якi можуть

виникнути при 
"r*oru""i умов даного договору, повиннi вирiшуватися шляхом

переговорiв.
5.2.УВипаДкахнеМожЛивостiДосяГненНяЗГоДишЛяхоМПереГоВорlВсПlр

подаеться на вирiшення в суд.
6. Iншi умови договору,

6.1. Цей договiр скJIадений у двох примiрниках. По одному примiрнику

договору надасться кожнiй зi CTopiH,

6.r. Сторони зобов'язуються повiдомляти одна однiй про змiни своiх

платiжних реквiзитiв у десятиденний TepMiH з ДнЯ ВИНИКНеННЯ ВiДПОВiДНИХ

змiн.
6.3. Bci змiни i доповнення до цъого договору офорМлЯЮТЬСЯ ОКРеМИМИ

додатками до нього, якi пiдписуються Сторонами, скрiплюються Тх печатками i

с невiд'смною частиною цього договору,

дiе до 31

виконати



8. Юридичнi адреси cTopiH:

в анчиковецъка сiльська
територiалъна громада:
6035 1, Чернiвецька область,

Чернiвечький , с. Ванчикiвцi
вул. Миру 11 А

одимир ЛУПОЙ
2022 року

Фiнансовий вiддiл Ванчиковецькоi
сiльськоТ територiальноI громади :

60З5 1, Чернiвецька область,
Чернiвецький район, с. Ванчикiвцi
вул. Миру 11 А

фiнансового вiддiлу
A;riHa кРИГАН
2022 року

Новоселицька MicbKa рада:
60300, Чернiвецька обл.,

Новоселицький р-н, м.Новоселиця,
вул.Чкалова,7

нIкориtI
2022 року

Фiнансовий вiддiл НовоселицькоТ
MicbKoT ради:
60300, Чернiвеuька обл.,
Новоселицький р-н, м.Новоселиця,
вул.L{ентральна ,37

фiнансового вiддiлу
Наталiя КIЦАК

2022 року((_

-""_ C'"t
!крывхй



,Щоговiр
на передачу мiжбюджетних трансфертiв

с. Топорiвцi ,16r, рd.wпL 2022 р.

топорiвсъка сiльська територiальна громада, нада;ri Надавач, в особi

головИ ПасiчниКа Ю.Д., який дiе на пiдставi Закону Украiни кПро мiсцеве

самоврядування в Украiнь з однiеi сторони та Новоселицька Micbka рада,

надалi Одержувач, В оЬобi Новоселицького мiського голови Нiкорич M,L, якпй

дiе на пiдсrаЬi ЗаконУ УкраТни <Про мiсцеве самоврядуванн,I в YKpaiHi), з

другоi сторони, керуючисL .ru-"*" 101 Бюджетного кодексу УкраiЪи,

постановою Kubi".r/ MiHicTpiB УкраIни вiд 15.12.2010 p,Jф |tз2 uПро

затвердЖеннrI цорядкУ перерахУваннЯ мiжбюдlКетних трансфертiв>, уклали цей

договiр про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Предметом цього договору е вiдносини CTopiH щодо видiлення

коштiв у виглядi iншоi субвенчii , *1i.ц.uого бюджету на здiйснення видаткiв

для забеЗпеченнЯ уrр"rurrня КУ <<НовосеЛицькиЙ трудовий apxiB> у cyMi

z+ ооо,оО ЦРН., кНП (Новоселицька лiкарня) у cyMi 200 000,00 .р".

2. Зобов'язання CTopiH,

2. 1. Надавач зобов'язуеться:
2.t.|. Перерахувати в поточному Роцi кошти, в обсязi субвенцii,

передбаченоi 
"u'rrоiо.rний 

piK у сiльському бюджетi в cyMi 224 000,00 грн,

(Двiстi двадцять чотири тисячi гривнi ),

2.|.z. ФiнансуВаннrl проводитИ вiдпtlвiднО дО помiсячного розпису

асигнувань сiльського бюджеry.
2.|,з. остаточне фiнансування провести не пiзнiше 25 грудня поточного

року.
2.2. О держувач зобов' язуеться :

2.2.|. Забезпечити своечасне та в поВномУ обсязi використання коштiв

субвенцii.
2.2.2. У випадку невикористаншI суми субвенцii забезпечити безумовне

повернення if до сiльського бюджету до 28 грудня 2022 р.

3.1. За невиконанIuI

даного договору, Сторони
законодавства Украiни.

3. Вiдповiдальнiсть CTopiH.

або неналежне виконаннrI зобов'язанъ згiдно умов
несуть вiдповiда-гrьнiсть у вiдповiдностi до чинного



4. Форс-мажор.

4.|. Сторони звiлъняються вiд вiдповiда-гrьностi за часткове або повне

невиконання обов'язкiв згiдно даного договору, якщо це невиконання е

наслiдком форс-мажорних обставин.
4.2. пii форс-мажорними обставинами розумiють обставини, якi виникли

пiслЯ пiдписаннЯ договорУ внаслiдоК непередбачених сторонами подiй

надзвичайногО характеРу, вкJIюЧаючИ пожежi, землетрУси, повенi, оповзнi, iншi

стихiйнi лиха' вiйку або вiйсъковi дii, дii Парламенту, Уряду, Президента

Украiни, iнших органiв державноi влади та управлiння Украiни, якi роблять

"'""Ъ'ъ";r"ЖЪННff .#::,iЖi",Ёll""""",Хi;,ьсянастрокдiiфорс-мажорних
обставин.

5. Порядок вирiшення спорiв.

5.1. СтоРони приЙшли до згоди, що Bci спори фозбiжностi), якi можуть

виникнуТи при виконаннi умов даЕого договору, повиннi вирiшуватиая шляхо,_

переговорiв.
5.2. у випадках неможливостi досягнення згоди шJUIхом переговорlв спlр

подаеться на вирiшення в суд.
б. Iншi умови договору.

6.1. Щей договiр скJIадений у двох
договору надаеться кожнiй зi CTopiH.

примiрниках. По одному примiрнику

6.2. Сторони зобов'язуються повiдомляти
платiжних реквiзитiв у десятиденний TepMiH з

змiн.

одна однlй про змlни своlх
дня виникнення вiдповiдних

б.3. Bci змiнИ i доповнення до цього договору оформляються окремими

додатками до нього, якi пiдписуються Сторонами, скрiплюються ik печатками i

е невiд'емною частиною цього договору.

7. TepMiH дii договору.

7.L. ЩаНий догоВiр набиРае чиннОстi З моментУ пiдписання i дiе до 31

грудня 2022 року.
7.2. в разi припинення дii договору Сторони повиннi виконатИ

зобов'язання, якi в них виникли до припинення дii цього договору.



Топорiвська сiльська
територiальна громада:
6031 1, Чернiвецька область,
Чернi район, с. Топорiвцi
вул. Топ

Сiльс
Юрiй tIАСIЧНИК

20|Z2 року

Фiнансовий вiддiл ТопорiвськоI
сiльськоi територiальноi громади :

6031 1, Чернiвецька область,
Чернiвецький район, с. Топорiвцi
вул. Топорiвсъка,60

8. Юридичнi адреси cTopiH:

Новоселицька MicbKa рада:
60300, Чернiвецька обл.,
Чернiвецький р-н, м.Новоселиця,
вул.I_{ентра;rьна, 37

я НIКоРИtI
2022 року

Фiнансовlлй вiддiл НовоселицькоТ
шriськоi ради:
60300, Чернiвецька обл.,
Чернiвецьки}-I р-н, м.Новоселиця,
вул.Щентральна, 37

ансового вiдлiлу
Наталiя КIЦАК

2022 року
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