
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 

_________________                       Ужгород 

 

Про передачу коштів іншої субвенції 

з місцевого бюджету у 2020 році 

Відповідно до частини 1 статті 93, частини 2 статті 101 Бюджетного 

кодексу України, статті 26, 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи рішення 38 (позачергової) сесії VII скликання 

Ужгородської районної ради Закарпатської області від 14.04.2020 №663 „Про 

Програму поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському 

районі на 2020-2025 роки”, лист Ужгородської районної державної 

адміністрації Закарпатської області від 15.04.2020 року №324/02-31,  

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Дати згоду на передачу з бюджету міста Ужгород коштів іншої 

субвенції бюджету Ужгородського району Закарпатської області для реалізації 

«Програми поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському 

районі на 2020-2025 роки» в сумі 395 000 грн. 

2.Затвердити проект договору між Ужгородською міською радою, 

Ужгородською районною радою та Ужгородською районною державною 

адміністрацією про надання міжбюджетних трансфертів з міського бюджету до 

районного бюджету по іншій субвенції з місцевого бюджету у 2020 році, що 

додається. 

3. Доручити міському голові укласти договір з головою Ужгородської 

районної ради та головою Ужгородської районної державної адміністрації про 

надання міжбюджетних трансфертів з міського бюджету до районного бюджету 

по іншій субвенції з місцевого бюджету. 

4. Департаменту фінансів та бюджетної політики внести відповідні зміни 

до бюджету міста Ужгород на 2020 рік. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Готра В. В.). 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 



ДОГОВІР  

про надання міжбюджетних трансфертів з міського бюджету  

до районного бюджету по іншій субвенції з місцевого бюджету 

 

м. Ужгород       „____” _____________ р. 

 

Ужгородська міська рада в особі міського голови Андріїва Богдана 

Єфстафійовича, що діє на підставі Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, надалі – „Надавач субвенції” (в особі 

департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської ради) з 

однієї сторони, голови Ужгородської районної ради в особі Чорнака Руслана 

Васильовича, що діє на підставі Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та голови Ужгородської районної державної 

адміністрації в особі Дворського В’ячеслава Миколайовича, що діє на 

підставі Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, надалі – 

„Отримувач субвенції” (в особі фінансового управління районної державної 

адміністрації), з іншої сторони, відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 р. № 1132 

„Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” (зі 

змінами), рішення ______ сесії Ужгородської міської ради VII скликання  

_________ 2020 № ____ „Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік”, 

уклали цей договір про таке: 

1. Предмет договору 

1.1. Перерахування обсягу міжбюджетних трансфертів з міського 

бюджету районному бюджету по іншій субвенції з місцевого бюджету 

проводиться відповідно до додатку до договору. 

2. Права і обов'язки сторін 

2.1. Надавач субвенції зобов'язується перераховувати кошти по іншій 

субвенції з місцевого бюджету за призначеннями, визначеними рішенням 

сесії міської ради. 

2.2. Отримувач субвенції зобов'язується рішенням сесії районної ради 

розподілити кошти міжбюджетних трансфертів з міського бюджету 

районному бюджету по іншій субвенції з місцевого бюджету, визначених 

рішенням ______ сесії Ужгородської міської ради VII скликання _________ 

2020 № _____ „Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік”, головним 

розпорядникам коштів районного бюджету відповідно до призначення 

субвенції у вищезазначеному рішенні. 

3. Особливі умови 

 3.1. Надавач субвенції здійснює фінансування через органи Державної 

казначейської служби України, як іншу субвенцію з місцевого бюджету 

відповідно до потреби, визначеної листами фінансового управління 

Ужгородської районної адміністрації, в межах помісячного розпису міського 

бюджету. 

 

 



 

4. Відповідальність сторін. Порядок розв'язання спорів 

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього договору в 

межах діючого законодавства. 

4.2. Спірні питання, що виникають у ході виконання угоди, 

вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів. 

4.3. Сторони зобов'язуються використати всі можливості для 

розв'язання спорів. 

5. Заключні положення  

5.1. Термін дії договору встановлюється з дня його підписання та діє до 

31 грудня 2020 року. 

5.2. Цей Договір складено в чотирьох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної із сторін. 

5.3. Додаток до даного Договору є його невід'ємною частиною. 

 

6. Найменування та юридична адреса сторін 

 

Надавач субвенції     Отримувач субвенції   

Ужгородська міська рада     Ужгородська районна рада 

пл. Поштова, 3       вул. Загорська, 10 

м. Ужгород, 88000     м. Ужгород, 88000 

 

Міський голова Голова Ужгородської 

районної ради 

 

_____________Богдан АНДРІЇВ   ___________ Руслан ЧОРНАК 

 

 

М.П.        М.П. 

 

 

Голова Ужгородської районної 

державної адміністрації  

вул. Загорська, 10 

м. Ужгород, 88000 

 

___________________В’ячеслав ДВОРСЬКИЙ 

 

 

М.П.                                           
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