
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               XXХ сесія    VII   скликання 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
  13 грудня 2018 року                       м. Ужгород                            № 1328         
                                                               

 

    Про прийняття коштів медичної 

    субвенції на 2019 рік 

 

  Керуючись статтею 101 Бюджетного Кодексу України, на підставі 

Договору „Про передачу коштів медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров'я населенню міста 

Чоп” 19 листопада 2018 року, статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 1. Прийняти кошти медичної субвенції на 2019 рік по наданню послуг з 

охорони здоров'я населенню міста Чоп в сумі  1 400 000,00 грн. (один 

мільйон  чотириста тисяч грн. 00 коп.). 

 2. Затвердити Договір 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 19 

листопада 2018 року (додається). 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського              

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 



 

Договір 

про передачу коштів медичної субвенції  

з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з охорони 

здоров'я населенню міста Чоп 

 

«19»  листопада 2018 року                                                            м. Ужгород 

 

 

 

Керуючись статтею 101 Бюджетного Кодексу України Ужгородська 

міська рада та Чопська міська рада склали договір про наступне: 

1. Чопська міська рада замовляє, а Ужгородська міська рада надає у 2019 

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

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

1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок). 

- Чопська міська рада передає кошти субвенції на здійснення видатків 

місцевого бюджету у 2019 році, для надання послуг з охорони здоров’я 

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

профілактичних закладах м.Чоп, Ужгородській міській раді в сумі 1 400 000,00 

грн. (один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок). 

3.  Кошти перераховуються щомісячно, в обсягах не більше 1/12 від 

загальної суми. 

4. Ужгородська міська рада приймає кошти субвенції у 2019 році для 

надання послуг з охорони здоров’я населенню м.Чоп в Ужгородській 

центральній міській клінічній лікарні, Ужгородській міській дитячій клінічній 

лікарні та Ужгородському міському пологовому будинку в 1 400 000,00 грн. 

(один мільйон чотириста тисяч гривень 00 копійок). 

5. Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради зобов’язується 

щомісячно подавати зведений звіт про використання коштів субвенції до 15 

числа місяця наступного за звітнім у відділ охорони здоров’я Чопської міської 

ради та сприяти проведенню систематичних звірок з медичними закладами 

м.Ужгорода. 

6. Підтверджуючим документом для госпіталізації жителів м. Чоп є 

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

Госпіталізація за самозверненнями (крім ургентних випадків), 

направленнями відомчих та приватних медичних закладів, які не перебувають у 

цивільно-правових відносинах з Чопською міською радою, в особі Відділу 

охорони здоров’я м.Чоп у звіти не вноситься та не береться до уваги при 

розрахунках використання коштів субвенції. 

7. Ужгородська міська рада зобов’язується у 2019 році фінансувати 

заклади охорони здоров’я за видатками по наданню послуг з охорони здоров’я 

згідно кошторисів. 



8. Сума субвенції може бути збільшена або зменшена за результатами 

річного звіту про використання медичної субвенції, виділеного у 2018 році, 

згідно договору від 10 листопада 2017 року. 

9. У випадку, якщо видатки на лікування жителів м. Чоп за підсумками 

квартальних звітів, перевищують або є меншими за суму коштів субвенції у 

2019 році, до даного Договору можуть бути внесені відповідні зміни за 

ініціативою однієї із сторін, які оформляються у письмовій формі у вигляді 

додаткової угоди до даного договору і підписуються усіма сторонами.  

10. Договір вступає в силу після затвердження на сесіях Ужгородської 

міської ради та Чопської міської ради і діє з 1 січня  до 31 грудня  2019 року. 

11. 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 

 

 

 

 

 

 

                          


