
                                                                               ПРОЄКТ 

                                                                                         № ___ /03-49 

 

                                                                                      

У К Р А Ї Н А 

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
_____  сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  _________    2021 року            №____                              

   м. Чоп 

 

Про затвердження Договору 

про передачу коштів іншої субвенції  

з місцевого бюджету на надання соціальних  

послуг громадянам Чопської міської 

 територіальної громади на 2022 рік 

 

 

Керуючись статтею 101 Бюджетного кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перерахування 

міжбюджетних трансфертів» № 1132 від 15.12.2010 року, відповідно до 

пункту 27 частини 1 статті 26, статей 34, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Договір між Чопською міською радою та 

Великодобронською  сільською радою від __.________2021 року про передачу 

коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на надання соціальних послуг 

громадянам Чопської міської  територіальної громади на 2022 рік згідно 

додатку 1. 

       2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та економічного розвитку міської ради (Гецянин І.В.)  та 

постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, молоді 

і сім’ї та соціального захисту населення (Кметик Т.М.). 

  

Міський голова                                                         В. САМАРДАК 

 

 



Додаток 1 до рішення __ сесії 8 

скликання Чопської міської ради від 

______________2021 року № __ 

 

 

Договір 

    про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету 

 на надання соціальних послуг громадянам Чопської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

с. Велика Добронь                                               «___» ____________ 2021 р.                                               

           Чопська міська рада Закарпатської області  в особі міського голови  

Самардака Валерія Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та  Великодобронська 

сільська рада Ужгородського району Закарпатської області  в особі 

сільського голови  Надь Федора Федоровича, що діє на підставі Закону 

України   «Про місцеве самоврядування в  Україні», з іншої сторони, надалі – 

Сторони, відповідно  статті 101 Бюджетного кодексу України, постанови 

Кабінету Міністрів  України від 15.12.2010 року № 1132 «Про затвердження 

Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» (зі змінами),  уклали 

даний Договір про наступне: 

 

                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

          1.1. Керуючись статтею 101 Бюджетного кодексу України предметом 

Договору є відносини сторін, щодо передачі міжбюджетних трансфертів із 

бюджету Чопської міської територіальної громади до бюджету 

Великодобронської сільської територіальної громади у вигляді «Іншої 

субвенції з місцевого бюджету» на надання соціальних послуг громадянам 

Чопської міської територіальної громади у сумі  294 000грн. (Двісті 

дев’яносто чотири тисячі грн. 00 коп.) з розрахунку 98 000 грн. (Дев’яносто 

вісім тисячі гривень 00 коп.) за людину на рік згідно додатку 1 до Договору. 

         1.2.  Чопська міська рада замовляє, а Великодобронська сільська рада 

надає у 2022 року соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, 

хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані 

такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я. 

        1.3. Цим договором Сторони встановлюють, що обсяг коштів, які 

передаються з бюджету Чопської міської територіальної громади на 

здійснення визначених у пункті 1.2. цього Договору повноважень у вигляді 



міжбюджетного трансферту, складає   294 000грн. (Двісті дев’яносто чотири 

тисяч грн. 00 коп.) з розрахунку 98 000грн. (Дев’яносто вісім тисячі гривень 

00 коп.) за людину на рік згідно додатку 2 до Договору. 

        1.4. Великодобронська  сільська рада, як головний розпорядник коштів, 

приймає кошти «Іншої субвенції» за  наданні соціальні послуги громадянам 

Чопської міської територіальної громади в сумі 294 000грн. (Двісті 

дев’яносто чотири тисяч грн. 00 коп.) з розрахунку 98 000грн. (Дев’яносто 

вісім тисячі гривень 00 коп.) за людину на рік, забезпечує її використання за 

цільовим призначенням шляхом передачі комунальному закладу «Центр 

надання соціальних послуг Великодобронської сільської ради» (надалі 

«Центр надання соціальних послуг»). 

      1.5.   Додаток 1 та додаток 2 до Договору є  невід’ємною   його частиною. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

        2.1. Чопська міська рада зобов’язується відповідно до рішення сесії 

міської ради перерахувати кошти «Іншої субвенції з місцевого бюджету»  на 

надання соціальних послуг громадянам Чопської міської територіальної 

громади  відповідно до розпису загального фонду бюджету Чопської міської 

територіальної громади  в межах річних бюджетних призначень на 2022рік в 

сумі 294 000грн. (Двісті дев’яносто чотири тисяч грн. 00 коп.) з розрахунку 

98 000 грн. (Дев’яносто вісім тисячі гривень 00 коп.) за людину на рік на 

рахунок загального фонду бюджету Великодобронської сільської 

територіальної громади. 

       2.2. . Великодобронська  сільська рада зобов’язується рішенням сесії 

сільської ради прийняти кошти  «Іншої субвенції з місцевого бюджету»  в 

сумі 294 000 грн. (Двісті дев’яносто чотири тисяч грн. 00 коп.) з розрахунку 

98 000 грн. (Дев’яносто вісім тисячі гривень 00 коп.) за людину на рік та 

використовувати за цільовим призначенням на надання соціальних послуг 

громадянам Чопської міської територіальної громади в «Центрі надання 

соціальних послуг». 

   2.3. Великодобронська  сільська рада (в особі «Центру надання 

соціальних послуг») зобов’язується щомісячно подавати зведений звіт про 

використання коштів та кількість наданих послуг «Іншої субвенції з 

місцевого бюджету» на надання соціальних послуг громадянам Чопської 

міської територіальної громади до 15 числа місяця наступного за звітним 

Чопській міській раді (в особі управління праці та соціального захисту 

населення Чопської міської ради). 



        2.4 Великодобронська сільська рада зобов’язується у 2022 році 

використовувати кошти за цільовим призначенням  «Іншої субвенції з 

місцевого бюджету» на надання соціальних послуг громадянам Чопської 

міської територіальної громади та фінансувати «Центр надання соціальних 

послуг» відповідно до кошторису. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ 

3.1. Чопська міська рада здійснює фінансування через територіальні 

органи Державної Казначейської служби України як інші субвенції з 

місцевого бюджету  на надання соціальних послуг громадянам Чопської 

міської територіальної громади передбаченої  в додатку 1 до договору в межах 

помісячного розпису бюджету Чопської міської територіальної громади. 

        4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. Зміни до даного Договору можуть бути внесені лише шляхом 

укладання  Сторонами Додаткової угоди, яка є невід’ємною частиною цього 

Договору, про що одна Сторона повідомляє другу Сторону про внесення змін 

письмово. 

4.2. Договір втрачає чинність у разі припинення його дії. Підстава 

припинення дії Договору є: 

 - закінчення  терміну дії  на який його було укладено; 

 - взаємна згода сторін; 

 - вимога однієї зі сторін у випадку невикористання іншою стороною 

зобов‘язань, передбачених Договором. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

       5.1.  За невиконання або неналежне виконання зобов’язання за цим 

Договором  Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. 

   5.2. Спори, що виникають у процесі виконання Договору і не 

врегульовані цим Договором, вирішуються шляхом перемовин або в іншій 

спосіб, визначений законодавством.  або в судовому  порядку. 

6. ПРІКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

 6.1.Даний Договір набирає чинності після затвердження Договору на 

сесіях Чопської міської ради та Великодобронської сільської ради, підписання 

та скріплення печатками та діє до 31 грудня 2022 року, за умови фактичного 

надання соціальних послуг громадянам Чопської міської територіальної 

громади.  



6.2. Сторони домовились, що умови Договору застосовуються до 

відносин між ними, які виникли  з 01.01.2022р., щодо фактичного надання 

соціальних послуг громадянам Чопської міської територіальної громади. 

6.3. Цей договір укладено в чотирьох автентичних примірниках, по два  

для кожної Сторони. Усі оформлені та підписані примірники цього Договору 

мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається в Чопській 

міській раді, другий – у  Великодобронській сільській  раді, третій – у 

фінансовому управлінні  Чопської міської ради, четвертий – у Центрі надання 

соціальних послуг. 

7. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН 

«Надавач субвенції»   

Чопська міська рада 

89502, місто Чоп, вулиця Берег, 2 

Код ЄДРПОУ: 04053737 

 

 

Міський голова 

__________________________   

В.В. САМАРДАК                  М.П. 

 

«Отримувач субвенції»: 

Великодобронська сільська  рада  

89463 с. Велика Добронь вул. 

Чогорська 2 

Код ЄДРПОУ:  04349857 

 

Сільський  голова                  

________________ 

Ф.Ф. НАДЬ                             М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                                                                                                   

                                                                                 



                                                                          

                                                                                                Додаток 1  

         до Договору про передачу коштів іншої субвенції з місцевого 

бюджету  на надання соціальних послуг громадянам Чопської міської 

територіальної громади на 2022 рік від  «     »    ___________2021р. 

                  . 

 

Собівартість проживання у 

стаціонарному відділені для 

постійного та тимчасового 

проживання за 2022рік 

 

 

Кількість            

підопічних 

Загальна сума проживання у 

стаціонарному відділені для 

постійного та тимчасового 

проживання за 2022рік 

            

                   98 000,0грн. 

 

 

     3 чол. 

 

               294 000грн. 

 

   

«Надавач субвенції»   

Чопська міська рада 

89502, місто Чоп, вулиця Берег, 2 

Код ЄДРПОУ: 04053737 

 

 

Міський голова 

__________________________   

В.В. САМАРДАК                  М.П. 

 

«Отримувач субвенції»: 

Великодобронська сільська  рада  

89463 с. Велика Добронь вул. 

Чогорська 2 

Код ЄДРПОУ:  04349857 

 

Сільський  голова                  

________________ 

Ф.Ф. НАДЬ                             М.П. 

 

                                                  

 

 

                                                                                        

 

                                                                                                          

 

 

 



                                                                                                        Додаток 2  до 

 Договору    про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на 

надання соціальних послуг громадянам Чопської міської  територіальної 

громади на 2022 рік  від   «     »    _____________ 2021 р.            

 

 

                                 Калькуляція витрат на проживання 

у «Центрі надання соціальних послуг Великодобронської сільської ради» 

                                         на 2022 рік на одну особу  

 

  

№ п/п Вид витрат Сума витрат 

1 Витрати на утримання персоналу 72 491,00 

2 Витрати на медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 

3 755,00 

3 Витрати на продукти харчування(до 50% із 

загальної вартості) 

10 770,00 

4 Витрати на послуги (крім комунальних) 2 938,00 

5 Витрати на електроенергію 3 755,00 

6 Витрати на природний газ 4 291,00 

 ВСЬОГО 98 000,00 

 

Керівник центру                                                                    Саболч ТОРМА 

 

Надавач субвенції»   

Чопська міська рада 

89502, місто Чоп, вулиця Берег, 2 

Код ЄДРПОУ: 04053737 

 

 

Міський голова 

__________________________   

В.В. САМАРДАК                  М.П. 

 

«Отримувач субвенції»: 

Великодобронська сільська  рада  

89463 с. Велика Добронь вул. 

Чогорська 2 

Код ЄДРПОУ:  04349857 

 

Сільський  голова                  

________________ 

Ф.Ф. НАДЬ                             М.П. 

 

 


