
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLІ сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
14 листопада 2019 року                   Ужгород                                        № 1734 

 

Про прийняття коштів іншої  

субвенції з місцевого бюджету  

на надання послуг з охорони  

здоров’я населенню міста Чоп 

на 2019 рік 

 

 Керуючись статтею 101 Бюджетного Кодексу України, на підставі 

Договору про передачу коштів субвенції на здійснення видатків місцевого 

бюджету у 2019 році 04 вересня 2019 року, статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Збільшити кошти іншої субвенції у 2019 році по наданню послуг з 

охорони здоров'я населенню міста Чоп на суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон 

грн. 00 коп.). 

  2. Затвердити Договір між Ужгородською та Чопською міськими радами  

про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на надання послуг з 

охорони здоров'я населенню міста Чоп у 2019 році 04 вересня 2019 року 

(додається). 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського              

голови О. Білака. 

 

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 



ДОГОВІР 

про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на надання 

послуг з охорони здоров’я населенню міста Чоп 

  

м. Ужгород                                                                             «04» вересня 2019 р. 

  

Чопська міська рада, в особі міського голови Самардака Валерія 

Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з однієї сторони (надалі – Сторона 1), та 

Ужгородська міська рада, в особі міського голови Андріїва Богдана 

Євстафійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з іншої сторони (надалі – Сторона 2), разом – 

Сторони, керуючись статтею 101 Бюджетного кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перерахування 

міжбюджетних трансфертів» № 1132 від 15.12.2010 року, уклали даний договір 

про наступне: 

  

1.                ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

  

1.1.    Предметом Договору є відносини сторін, щодо передачі 

міжбюджетних трансфертів із місцевого бюджету Чопської міської ради  до 

бюджету Ужгородської міської ради у вигляді іншої субвенції для надання 

послуг з охорони здоров’я населенню м. Чоп за видами медичної практики, які 

відсутні в лікувально – профілактичних закладах м. Чоп. 

1.2.    Цим договором Сторони встановлюють, що обсяг коштів, які 

передаються Стороні 2 з міського бюджету на здійснення визначених у пункті 

1.1. цього договору повноважень у вигляді міжбюджетного трансферту, складає 

1 000 000, 00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок). 

  

2.                ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

  

2.1.    Сторона 1 зобов’язується перерахувати кошти іншої субвенції на 

здійснення видатків місцевого бюджету для надання послуг з охорони здоров’я 

населенню м. Чоп за видами медичної практики, які відсутні в лікувально – 

профілактичних закладах м. Чоп, в сумі 1 000 000, 00 грн. (один мільйон 

гривень 00 копійок) Стороні 2. 

2.2.    Сторона 2 зобов’язується рішенням сесії міської ради прийняти 

кошти іншої субвенції для надання послуг з охорони здоров’я населенню м. 

Чоп в КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, 



КНП “Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня” Ужгородської міської ради, 

КНП «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської міської ради в 

сумі 1 000 000, 00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок). 

2.3.    Сторона 2 (в особі управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради) зобов’язується щомісячно подавати зведений звіт про 

використання коштів іншої субвенції до 15 числа місяця наступного за звітним 

Стороні 1 (в особі відділу охорони здоров’я Чопської міської ради) та сприяти 

проведенню систематичних звірок з медичними закладами м. Ужгород. 

2.4.    Підтверджуючим документом для госпіталізації жителів м. Чоп є 

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

2.5.    Госпіталізація за самозверненнями (крім ургентних випадків), 

направленнями відомчих та приватних медичних закладів, які не перебувають 

цивільно – правових відносинах з Стороною 1 (в особі відділу охорони здоров’я 

Чопської міської ради) у звіти не вноситься та не береться до уваги при 

розрахунках використання коштів субвенції. 

2.6.    Сторона 2 зобов’язується у 2019 році фінансувати заклади охорони 

здоров’я за видатками по наданню послуг з охорони здоров’я згідно кошторису. 

  

3.                ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ 

  

3.1.    Сторона 1 здійснює фінансування через органи Державної 

Казначейської служби України як інші субвенції на надання послуг з охорони 

здоров’я населенню м. Чоп в межах помісячного розпису міського бюджету. 

  

4.                ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

  

4.1.    Зміни до даного договору можуть бути внесені лише шляхом 

укладання  Сторонами Додаткової угоди, яка є невід’ємною частиною цього 

Договору, про що одна Сторона повідомляє другу Сторону про внесення змін 

письмово. 

4.2.    Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою 

Сторін з обов’язковим укладанням письмового документу. Сторона, яка вважає 

за необхідне змінити чи розірвати Договір, надсилає пропозиції про це другій 

Стороні за Договором. 

  

5.                ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

  



5.1.    За невиконання або неналежне виконання зобов’язання за цим 

Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 

5.2.    Спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються 

шляхом переговорів. 

  

6.                ІНШІ УМОВИ 

  

6.1.    Даний договір набирає чинності після затвердження договору на 

сесіях Чопської міської ради та Ужгородської міської ради, підписання та 

скріплення печатками та діє до 31 грудня 2019 року. 

6.2.    Цей договір укладено в двох автентичних примірниках. По одному 

для кожної Сторони. Усі оформлені та підписані примірники цього договору 

мають однакову юридичну силу. 

  

7.                НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН 

  

СТОРОНА 1: 

Чопська міська рада 

89502, місто Чоп, вулиця Берег, 2 

Код ЄДРПОУ: 04053737 

  

  

Міський голова 

__________________________   

В.В. САМАРДАК                  М.П. 

  

СТОРОНА 2: 

Ужгородська міська рада 

88000, Закарпатська область, місто 

Ужгород, площа Поштова, 3 

Код ЄДРПОУ: 33868924 

  

Міський голова                  

________________ 

Б.Є. АНДРІЇВ                             М.П. 

  

  

 


