
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXVІІІ сесія    VII   скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
11 жовтня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1292          

                                                              

 

Про взаємовідносини з об’єднаними  

територіальними громадами / іншими  

адміністративно-територіальними  

одиницями у сфері надання послуг  

 

Керуючись частиною сьомою статті 16, статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 82, 86, 93, 94, 101, 1032 та 1034 

Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення належного рівня послуг у 

галузі охорони здоров’я та освіти 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Встановити, що послуги у галузі охорони здоров’я та освіти з 

01.11.2018 року надаються закладами м. Ужгорода, які утримуються за рахунок 

коштів міського бюджету м. Ужгорода безкоштовно для громадян, які 

проживають та/або зареєстровані за межами міста Ужгорода, на підставі 

договору про здійснення міжбюджетних трансфертів між Ужгородською 

міською радою та відповідними об’єднаними територіальними громадами / 

іншими адміністративно-територіальними одиницями. 

2. Фінансовий норматив витрат на одного отримувача послуг, які надають 

заклади охорони здоров’я, дошкільної, загальної середньої, професійно-

технічної освіти, навчально-виховні комплекси, які утримуються за рахунок 

коштів міського бюджету м. Ужгорода, затверджує виконавчий комітет після 

прийняття міського бюджету м. Ужгорода на наступний період. 

3. У місячний термін з дня прийняття рішення головним розпорядникам 

коштів міського бюджету: управлінню освіти Ужгородської міської ради 

(Пуківська М.І.), відділу охорони здоров’я Ужгородської міської ради (Решетар 

В.В.) організувати роботу та забезпечити укладання договорів про здійснення 

міжбюджетних трансфертів за надання послуг у галузі охорони здоров’я та 

освіти з об’єднаними територіальними громадами / іншими адміністративно-

територіальними одиницями, виходячи з кількості отримувачів послуг. 



4. Затвердити типову форму договору про міжбюджетний трансферт між 

Ужгородською міською радою та відповідними об’єднаними територіальними 

громадами / іншими адміністративно-територіальними одиницями (додається). 

5. Уповноважити управління освіти та відділ охорони здоров’я укладати 

договори від імені Ужгородської міської ради. 

6. Встановити, що дія п.1 даного рішення не розповсюджується на 

випадки безпосередньої загрози життю пацієнта та хворих, які направляються у 

спеціалізовані відділення міських лікувальних закладів, а також на дітей - 

інвалідів, дітей - сиріт та дітей (учнів), які представляють інтереси міста в 

конкурсах та змаганнях. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та 

заступника міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.  

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення XXVIII сесії 

міської ради VII скликання 

11.10.18  № 1292                                          

 

ДОГОВІР 

про міжбюджетний трансферт на 20___ рік 

 

«_____»_______________ 20___ року                                                 м. Ужгород 

 

 Територіальна громада міста Ужгорода в особі Ужгородської міської  

ради від імені якої діє ________________________________________      в  особі  

                                                                             (зазначити назву управління/відділу) 

начальника _____________________________ ,  що  діє  на  підставі Положення,   

                                             (зазначити ПІБ начальника)   

затвердженого рішенням Ужгородської міської ради від ________ 20___ р. № 

_________, з однієї сторони та 

__________________________________________________________________ 

                          (назва об’єднаної територіальної громади / адміністративно-територіальної одиниці) 

в особі ___________________________________________________ , що діє                                       

на підставі _________________________________________________, з другої 

сторони (надалі спільно іменовані –  Сторони), відповідно до статей 93, 101 

Бюджетного кодексу України, уклали цей Договір про наступне: 

 

І. Предмет Договору 

1.1. _________________________________________________________ 

                        (найменування об’єднаної територіальної громади / адміністративно-територіальної одиниці) 

передбачає в міському бюджеті на 2018 рік передачу коштів у вигляді 

міжбюджетного трансферту міському бюджету м. Ужгорода за отримання 

____________, яка проживає та/або зареєстрована у _______________________,  

   (особа)                                                                                                               (назва міста, села, селища)                                                 

___________________, послуг в ________________________________________ . 

       (вид послуг)                                                                                    (назва закладу) 

 

ІІ. Права та обов’язки Сторін 



2.1. Ужгородська міська рада зобов’язується надавати ______________,  

                                                                                                                                               (особа) 

яка проживає та/або зареєстрована у __________________________________,  

                                                                                                              (назва міста, села, селища)                            

                     

___________________ послуги в ________________________________________ , 
       (вид послуг)                                                                                         (назва закладу) 

при умові передачі 

____________________________________________________________________  

              (найменування об’єднаної територіальної громади / адміністративно-територіальної одиниці)  
 

міжбюджетного трансферту міському бюджету м.  Ужгорода. 

 

2.2. __________________________________________________________ 

                              (назва об’єднаної територіальної громади / адміністративно-територіальної одиниці) 

 

зобов’язується забезпечити оплату отриманих послуг шляхом здійснення 

міжбюджетного трансферту. 

 

ІІІ. Порядок передачі видатків 

 

3.1. Передача видатків здійснюється відповідно до статуй 93, 101 

Бюджетного кодексу України шляхом затвердження 

________________________________________________________  на 2018 рік 

     (назва об’єднаної територіальної громади / адміністративно-територіальної одиниці) 

міжбюджетного трансферту міському бюджету м. Ужгорода в сумі ________ 

грн. 

 

IV. Порядок перерахування і використання отриманих коштів 

 

4.1. Перерахування коштів здійснюється щомісячно лише за 

_________________________________________________________ на підставі  

                (зазначити день відвідування /добу перебування у закладі,вид закладу)     рахунку на сплату, 

який готується до 10 числа наступного місяця та направляється 

_________________________________________________________________. 



                          (назва об’єднаної територіальної громади / адміністративно-територіальної одиниці) 

4.2. Кошти перераховуються щомісячно не мізніше 15 числа наступного 

місяця (крім грудня) відповідно до розпису загального фонду бюджету на 

рахунок загального фонду міського бюджету міста Ужгорода, відкрито в 

управлінні Державної казначейської служби України у Закарпатській області в 

м. Ужгороді. 

Взаєморозрахунки між міськими бюджетами міста  Ужгорода та  

 

бюджетом ___________________ за грудень поточного року, що випливають  

              (назва міста, села, селища) 

з умов, визначених абзацом першим цього підпункту, здійснюються не пізніше 

10 грудня 2018 року. 

4.3. Кошти міжбюджетного трансферту спрямовуються головному 

розпоряднику коштів на фінансування ________________________________ , 

                                                                                                                        (назва закладу) 

за надані _________________ послуги ______________, яка проживає та/або  

                                 (вид послуги)                                                 (особа) 

зареєстрована у __________________________________, згідно поданих цим  

                                                 (назва міста, села, селища)                                                 

закладом розрахунків. 

4.4. Нарахування коштів за надані ____________ послуги здійснюється 
                                                                                       (вид послуги)                                     

лише за ____________________________________________________ . Кошти   

                  (зазначити день відвідування/добу перебування у закладі,вид закладу) 

не нараховуються, якщо ___________________ не відвідувала / не перебувала             

                                                                                (особа)                                                      

_______________ з поважних причин. 

     (вид закладу) 

V. Інші умови 

 

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони 

несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством. 



5.2. Внесення змін до Договору може здійснюватися лише за письмовою 

згодою обох Сторін. 

5.3. Одностороння відмова від Договору не допускається, за винятком 

випадків, коли одна із Сторін порушує умови Договору і взяла за ним 

зобов’язання. 

5.4. Усі спори та розбіжності, що можуть виникниту при виконанні 

Договору, підлягають вирішенню шляхом проведення переговорів між 

Сторонами. 

5.5. У випалку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони 

підлягають розгляду і вирішенню в судовому порядку. 

5.6. Даний Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має 

одинакову юридичну силу. Один примірник договору зберігається в 

_________________________________________________________, другий –    

(найменування об’єднаної територіальної громади / адміністративно-територіальної одиниці) 

в Ужгородській міській раді. 

5.7. Даний Договір вступає в силу з дня його підписання обома 

Сторонами та діє до _____________ 20__ року. 

 

 

______________________________  _______________________________                     

                                                                       
М.П.       М.П. 

___________________                                 ___________________ 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        А. ГАБОР 

  

 

 


