
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
                                 
Про прийняття коштів на здійснення  
видатків місцевого бюджету на 2015 рік 
 

Керуючись ст.93 Бюджетного Кодексу України, на підставі Договору „Про 
передачу коштів на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються 
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів” від 02 липня 2014 року, ст. 
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти кошти на здійснення видатків місцевого бюджету, що 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетного трансферту на 2015 рік, 
по наданню послуг з охорони здоров'я населенню Ужгородського району у 
вигляді міжбюджетного трансферту в сумі  8 200 091, 00 грн. (вісім мільйонів 
двісті тисяч дев'яносто одна грн. 00 коп.). 

2. Затвердити Договір між Ужгородською міською радою, Ужгородською 
районною радою, Ужгородської районної державною адміністрацією про 
передачу коштів на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються 
при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів” від 02 липня 2014 року 
(додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського         
голови Фленька В.Ю. 

 

 

Секретар ради                        В. Щадей 

 



Договір 
про передачу коштів на здійснення видатків 

місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні 
обсягу міжбюджетних трансфертів 

 
від «__»________2014 року                                                                  м. Ужгород  
 

Керуючись статтею 93 Бюджетного Кодексу України Ужгородська міська 
рада, Ужгородська районна рада та Ужгородська районна державна 
адміністрація склали договір про наступне: 

1. Ужгородська районна рада замовляє, а Ужгородська міська рада надає у 
2015 році послуги з охорони здоров’я населенню Ужгородського району за 
видами медичної практики, які відсутні в лікувально-профілактичних закладах 
Ужгородського району на суму 8 100 080,00 грн. (Вісім мільйонів сто тисяч 
вісімдесят гривень 00 копійок), виходячи з річної кількості ліжкоднів 38000 та 
розрахункової середньої вартості одного ліжкодня 213,16 грн. (Двісті 
тринадцять гривень шістнадцять копійок). 

2. При розрахунку міжбюджетного трансферту на 2015 рік враховується 
перевищення фактичних видатків на лікування жителів Ужгородського району 
у 2013 році у сумі 100 011,00 грн (Сто тисяч одинадцять гривень 00 копійок), 
яке виникла перед Ужгородською міською радою. 

3. Ужгородська районна рада передає кошти на здійснення видатків 
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетного 
трансферту на 2015 рік, по наданню послуг з охорони здоров’я населенню 
Ужгородського районну за видами медичної практики, які відсутні в 
лікувально-профілактичних закладах Ужгородського району, Ужгородській 
міській раді в сумі 8 200 091,00 грн. (Вісім мільйонів двісті тисяч дев’яносто 
одна гривня 00 копійок). 

4. Ужгородська міська рада приймає кошти на здійснення видатків 
місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетного 
трансферту на 2015 рік, по наданню послуг з охорони здоров’я населенню 
Ужгородського району за видами медичної практики, які відсутні в лікувально-
профілактичних закладах Ужгородського району усіма стаціонарними 
відділеннями міської дитячої клінічної лікарні, міського пологового будинку та 
центральної міської клінічної лікарні в сумі 8 200 091,00 грн. (Вісім мільйонів 
двісті тисяч дев’яносто одна гривня 00 копійок). 

5. Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради зобов’язується 
щомісячно подавати зведений звіт про використання коштів міжбюджетного 
трансферту до 15 числа місяця наступного за звітнім у відділ охорони здоров’я 
Ужгородської районної державної адміністрації та сприяти проведенню 
систематичних звірок з медичними закладами м. Ужгород. 

6. Основним підтверджуючим документом для госпіталізації жителів 
Ужгородського району є направлення лікарів Ужгородської районної лікарні № 
1 м. Чоп, Середнянської районної лікарні № 2, амбулаторій загальної практики 
– сімейної медицини Ужгородського районного Центру первинної медико-



санітарної допомоги, лікувально-профілактичної установи «Ужгородська 
районна поліклініка» та швидкої медичної допомоги.         
Госпіталізація за самозверненнями проводиться виключно в ургентних 
випадках. 

Госпіталізація за самозверненнями (крім ургентних випадків), 
направленнями відомчих та приватних медичних закладів, які не перебувають у 
цивільно-правових відносинах з відділом охорони здоров’я Ужгородської 
райдержадміністрації у звіти не вноситься та не береться до уваги при 
розрахунках використання коштів трансферту. 

7. Ужгородська міська рада зобов’язується у 2015 році фінансувати 
Ужгородську міську дитячу клінічну лікарню, Ужгородський міський 
пологовий будинок та Ужгородську центральну міську клінічну лікарню за 
видатками по наданню послуг з охорони здоров’я згідно кошторисів. 

8. Договір вступає в силу після затвердження на сесіях Ужгородської 
міської ради та Ужгородської районної ради і діє з 1 січня до 31 грудня 2015 
року. 

9. У випадку, якщо видатки на лікування жителів Ужгородського району, 
перевищують або є меншими за суму міжбюджетного трансферту, різниця 
враховується при розрахунках трансферту в наступних бюджетних періодах. 

10. Даний договір складено в шести примірниках, по два для кожної 
сторони, які мають однакову юридичну силу. 

 
 
 

В.о. міського голови,     Голова Ужгородської  
секретар ради м. Ужгород   районної ради 
М.П.        М.П. 

_____________В.І. Щадей     _______________М.І. Фединець 
 

Голова Ужгородської районної 
державної адміністрації 
М.П. 

_________________М.Ю. Коваль-Мазюта 
 


