
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

 

Про прийняття коштів медичної 

субвенції на 2017 рік 

 

 

Керуючись статтею 101 Бюджетного Кодексу України, на підставі 

Додаткової угоди №1 до Договору 09 грудня 2016 року про передачу коштів 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг 

з охорони здоров'я населенню міста Чоп 07 липня 2017 року, статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Збільшити кошти медичної субвенції у 2017 році по наданню послуг з 

охорони здоров'я населенню міста Чоп на суму 450 000,00 грн. (чотириста 

п'ятдесят тисяч  грн. 00 коп.). 

2. Затвердити Додаткову угоду №1 до договору між Ужгородською та 

Чопською міськими радами  про передачу коштів медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров'я 

населенню міста Чоп 07 липня 2017 року (додається). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського              

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 

 

 

 

  

 



 

 

ДОДАТКОВА УГОДА № 1 

до договору 09 грудня 2016 року 

про передачу коштів медичної субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони 

здоров'я населенню міста Чоп 

 

_____  _______ 2017 року                                               м. Ужгород 

 

 

Керуючись статтею 101 Бюджетного Кодексу України, враховуючи пункт 9 

Договору, а саме перевищення  видатків за суму коштів субвенції у 2017 році на 

лікування жителів м.Чоп за підсумками квартальних звітів станом на 01.07.2017 

року, Ужгородська міська рада та Чопська міська рада склали додаткову угоду 

про наступне: 

Чопська міська рада замовляє, а Ужгородська міська рада збільшує надання у 

2017 році послуги з охорони здоров’я населенню м.Чоп за видами медичної 

практики, які відсутні в лікувально-профілактичних закладах м.Чоп на суму 450 

000,00 грн. (чотириста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 

Інші умови Договору не зазначені у Додатковій угоді, залишаються без змін. 

Дана Додаткова угода набирає чинності після затвердження на сесіях 

Чопської міської ради та Ужгородської міської ради і діє з моменту затвердження 

до 31 грудня 2017 року.  

4. Даний договір складено в шести примірниках, по три для кожної сторони, 

які мають однакову юридичну силу. 

 

 

 

Міський голова м.Ужгорода  Міський голова м.Чоп                     

                                                                       
М.П.       М.П. 

___________________Б.Є. Андріїв  ___________________В.В. Самардак 

 


