
 

 

                                                                                   
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
сорок першої позачергової сесії сьомого скликання 

 

 

24 липня 2018 року № 241 

 

 

Про передачу медичної субвенції 

з державного бюджету місцевим  

бюджетам 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве  самоврядування в 

Україні“, статті 93, статті 103
4
 Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року № 11 „Деякі питання 

надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам“, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати медичну субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам у вигляді міжбюджетного трансферту з бюджету Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади до районного бюджету 

Пирятинського району на утримання (оплата поточних видатків, крім видатків 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) працівників  Пирятинського 

Центру первинної медичної допомоги, що працюють у закладах охорони 

здоров’я на території Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

виключно в обсязі, необхідному для надання послуг первинної медичної 

допомоги жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у 

третьому кварталі 2018 року в сумі 1 162,0 тис. грн. 

2. У разі невикористання в повному обсязі коштів, визначених в пункті 1 

даного рішення, обсяг цільових коштів, не використаних станом на 01 жовтня 

2018 року Пирятинським Центром первинної медичної допомоги, який уклав 

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій для первинної медичної допомоги, повертається в бюджет 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та може бути 

використаний для надання вторинної медичної допомоги населенню 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням 

цільового призначення медичної субвенції. 



3. Затвердити текст договору про передачу міжбюджетного трансферту у 

вигляді медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що 

додається.  

4. Доручити міському голові Рябоконю О.П. підписати договір про 

передачу міжбюджетного трансферту у вигляді медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам між Пирятинською міською радою та 

Пирятинського районною радою. 

5. Доручити фінансовому управлінню Пирятинської міської ради       

(Кеда С.Ю.) підготувати проект рішення „Про внесення змін до бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ в частині передачі 

міжбюджетного трансферту у вигляді субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 

медичної субвенції з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади до районного бюджету Пирятинського району та здійснити передачу 

медичної субвенції до районного бюджету після підписання договору про 

передачу міжбюджетного трансферту у вигляді медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійні 

комісіі міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.) і з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва                      

(Йощенко В.М.).  

 

 

 

Міський  голова О. РЯБОКОНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 

до рішення сорок першої  

позачергової сесії 

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання 

24 липня 2018 року № 241 

 

 

ДОГОВІР 

Про передачу міжбюджетного трансферту у вигляді медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам  

 

м. Пирятин                                                                          „___“ ______  2018 року   

 
                                

Пирятинська міська рада, в особі міського голови Рябоконя Олексія 

Петровича, яка діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” (надалі „Надавач трансферту”), з однієї сторони, та Пирятинська 

районна рада, в особі голови районної ради Пазюка Сергія Георгійовича, яка діє 

на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (надалі 

„Отримувач трансферту”), з іншої сторони, відповідно до статті 93 Бюджетного 

кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15 грудня          

2010 року № 1132 „Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних 

трансфертів” (зі змінами) уклали цей  Договір про наступне: 

       

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є відносини сторін щодо передачі районному 

бюджету з бюджету міської об’єднаної територіальної громади медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначної 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 року № 420-р 

„Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених 

Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного 

значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних 

громад“ для бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

в сумі 1 162 000 грн (один мільйон сто шістдесят дві тисячі гривень 00  

копійок), згідно з рішенням сорок першої позачергової сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 24 липня 2018 року № 242 „Про внесення 

змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік“ на 

утримання (оплату поточних видатків, крім видатків на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв) працівників Пирятинського Центру первинної медичної 

допомоги, що працюють у закладах охорони здоров’я на території 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, виключно в обсязі, 

необхідному для надання послуг первинної медичної допомоги жителям 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади у третьому кварталі 

2018 року. 

1.2. У разі невикористання в повному обсязі коштів, визначених в п.1.1 

даного договору, обсяг цільових коштів, не використаних станом на 01 жовтня 

2018 року Пирятинським Центром первинної медичної допомоги, який уклав 

договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій для первинної медичної допомоги, повертається в бюджет 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади та може бути 

використаний для надання вторинної медичної допомоги населенню  

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням 

цільового призначення медичної субвенції. 

 

2. Обов’язки сторін 

 

2.1. Надавач трансфрерту зобов’язується передати Отримувачу медичну 

субвенцію з бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

у розмірі 1 162 000 грн (один мільйон сто шістдесят дві тисячі гривень             

00 копійок).   

2.2. Отримувач трансферту зобов’язується використовувати субвенцію 

за цільовим призначенням (визначеним в пунктах 1.1., 1.2. Договору) та 

виконувати наступні умови: 

2.2.1. щомісячно, в термін до 07 числа місяця наступного за звітним, 

надавати звіт про використання коштів медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам; 

2.2.2. Пирятинському Центру первинної медичної допомоги забезпечити 

надання якісних медичних послуг жителям Пирятинської міської об’єднаної  

територіальної громади відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я; 

2.2.3. забезпечувати належне утримання майна спільної власності 

територіальних громад району, що розташоване на території Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

2.3. Перерахування субвенції здійснюється у порядку, визначеному 

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132 „Про 

затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” (зі 

змінами). 

2.4. Надавач трансферту забезпечує перерахування субвенції на 

відповідний рахунок Отримувача трансферту відповідно до помісячного 

розпису бюджету Пирятинської  міської об’єднаної  територіальної  громади на 

2018 рік. 

 

3. Відповідальність   

3.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору 

Надавач трансферту та Одержувач трансферту несуть відповідальність, 

передбачену законодавством України. 



3.2. Одностороння відмова від виконання окремих положень та умов 

Договору не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством 

України. 

3.3. Надавач трансферту та Одержувач трансферту не несуть 

відповідальності за дії чи бездіяльність сторін, пов’язаних з виконанням умов 

цього Договору. 

3.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Надавача трансферту 

та Одержувача трансферту від відповідальності за його порушення, яке мало 

місце під час дії цього Договору. 

 

4. Термін дії Угоди 

4.1. Взаємини Надавача трансферту та Одержувача трансферту, не 

передбачені цим Договором, регулюються згідно з чинним законодавством 

України. 

4.2. Умови даного Договору можуть бути змінені у порядку, 

встановленому чинним законодавством України, за взаємною згодою шляхом 

укладання додаткової Угоди. 

4.3. Даний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу. 

4.4. Договір набуває чинності після прийняття відповідних рішень 

сесіями міської та районних рад та діє до 31 грудня 2018 року. 

 

5. Адреси та реквізити сторін: 

 

Від Пирятинської  міської  ради                 Від  Пирятинської  районної  ради 

 

Міський  голова                                            Голова  районної  ради 

____________________                                _______________________                                                           

 

 

О.П. Рябоконь С.Г. Пазюк                                                                                      

вул.Соборна, 21 вул.Соборна, 42 

м.Пирятин 37000 м.Пирятин 37000 

 

 

Погоджено: _________ Соловйов Р.Ю. 


