
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про прийняття коштів  

субвенції на 2018 рік 

 

 

Керуючись статтею 101 Бюджетного Кодексу України, на підставі 

Договору про передачу коштів субвенції на здійснення видатків місцевого 

бюджету у 2018 році __________ року, статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Збільшити кошти субвенції у 2018 році по наданню послуг з охорони 

здоров'я населенню Ужгородського району на суму 1 655 515,00 грн. (один 

мільйон шістсот пʼятдесят пʼять тисяч пʼятсот пʼятнадцять грн. 00 коп.). 

2. Затвердити Договір між Ужгородською міською радою, Ужгородською 

районною радою та Ужгородською районною державною адміністрацією  про 

передачу коштів субвенції на здійснення видатків місцевого бюджету у 2018 

році _________ року (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського              

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 

 

 

 



СУПРОВІДНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення 

„Про прийняття коштів  

субвенції на 2018  рік” 

 

 

Керуючись статтею 101 Бюджетного Кодексу України, враховуючи пункт 

8 Договору, а саме перевищення  видатків за суму міжбюджетного трансферту у 

2017 році на лікування жителів Ужгородського району за підсумками 

квартальних звітів станом на 01.01.2018 року, Ужгородська міська рада, 

Ужгородська районна рада та Ужгородська районна державна адміністрація 

склали договір про те, що Ужгородська районна рада замовляє, а Ужгородська 

міська рада приймає кошти на здійснення видатків місцевого бюджету у 2018 

році за надання послуг з охорони здоровʼя Ужгородського району у 2017 році за 

видами медичної практики, які відсутні в лікувально-профілактичних закладах 

Ужгородського району на суму 1 655 515,00 грн. (один мільйон шістсот 

пʼятдесят пʼять тисяч пʼятсот пʼятнадцять грн. 00 коп.). 

 Ужгородська міська рада, при прийнятті таких коштів, надає населенню  

Ужгородського району послуги з охорони здоров'я за видами медичної 

практики, які відсутні в лікувально-профілактичних закладах Ужгородського 

району. 

 Основним підтверджуючим документом для госпіталізації жителів міста 

Чоп є направлення лікарів медичних закладів м.Чоп та екстреної медичної 

допомоги.  

 Договір вступає в силу після затвердження на сесіях Ужгородської міської 

ради та Чопської міської ради і діє з моменту затвердження до 31 грудня  2018 

року. 

 

 

 

 

Начальник відділу охорони здоров'я                                     В.В. Решетар         



Договір 

про передачу коштів субвенції 

на здійснення видатків місцевого бюджету у 2018 році 

 

«_____»_______________ року                                                                м. Ужгород 

 

Керуючись статтею 101 Бюджетного Кодексу України,  на підставі актів 

погодження використання коштів Ужгородського району переданих на 

здійснення видатків місцевих бюджетів за 2017 рік на лікування мешканців 

Ужгородського району в стаціонарних відділеннях медичних закладів 

м.Ужгорода,  згідно рішення  6 сесії Ужгородської районної ради 29.07.2016    

№ 132 «Про передачу коштів на здійснення видатків місцевого бюджету у 2017 

році»,  Ужгородська міська рада, Ужгородська районна рада та Ужгородська 

районна державна адміністрація склали договір про наступне: 

1. Ужгородська районна рада передає  Ужгородській міській раді кошти на 

здійснення видатків місцевих бюджетів за  послуги з охорони здоров’я 

населенню Ужгородського району за видами медичної практики, які відсутні в 

лікувально-профілактичних закладах Ужгородського району . 

2. Ужгородська міська рада приймає кошти  на здійснення видатків 

місцевого бюджету у 2018 році за надання послуг з охорони здоров’я населенню 

Ужгородського району  у 2017 році за видами медичної практики, які відсутні в 

лікувально-профілактичних закладах Ужгородського району .  

        3.  Сума коштів, яка передається становить 1 655 515,00 грн. (один мільйон 

шістсот п’ятдесят п’ять тисяч п’ятсот п'ятнадцять гривень 00 копійок). 

4. Договір вступає в силу після затвердження на сесіях Ужгородської 

міської ради та Ужгородської районної ради і діє з з моменту затвердження до 

31 грудня 2018 року. 

5. Даний договір складено в шести примірниках, по два для кожної 

сторони, які мають однакову юридичну силу. 

 

 

Міський голова м.Ужгорода  Голова Ужгородської районної                     

                                                                       ради 
М.П.       М.П. 

_____________Б.Є. Андріїв  ____________________Р.В. Чорнак 

 

 

Голова Ужгородської  районної 

державної  адміністрації 
М.П. 

___________________ А.А. Синишин 

                  


