
 
У К Р А Ї Н А 

ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______ сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  ____________року                     № ___                                     ПРОЄКТ 

   м. Чоп      
 

Про затвердження договору про передачу коштів іншої субвенції з 

місцевого бюджету на  проведення медичних оглядів  призову громадян 

на строкову військову службу, прийняття громадян на військову службу 

за контрактом, проведення медичного огляду,   військовозобов'язаних, 

резервістів для визначення ступеня придатності їх до військової служби,   

приписки молоді Чопської міської територіальної громади 

 

 

Керуючись статтями 101 Бюджетного кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перерахування 

міжбюджетних трансфертів» № 1132 від 15.12.2010 року, відповідно до 

статей 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Договір про передачу коштів іншої субвенції з місцевого 

бюджету на  проведення медичних оглядів  призову громадян на 

строкову військову службу, прийняття громадян на військову службу 

за контрактом, проведення медичного огляду,   військовозобов'язаних, 

резервістів для визначення ступеня придатності їх до військової 

служби,   приписки молоді Чопської міської територіальної громадивід 

_____________ року (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Відділ охорони здоров’я 

(Курин В.М.) та Відділ з питань режимно-секретної та мобілізаційної 

роботи, ТЕБ і НС (Фомічова Л.М.). 

 

 

 

 

Міський голова                                               В. САМАРДАК 

 

 



Додаток  до рішення __ сесії 8 скликання 

Чопської міської ради від 

______________2021 року № __ 

 

 

                                                              Договір 

про передачу коштів іншої субвенції з місцевого бюджету на  проведення 

медичних оглядів  призову громадян на строкову військову службу, 

прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення 

медичного огляду,   військовозобов'язаних, резервістів для визначення  

          ступеня придатності їх до військової служби,   приписки молоді 

                        Чопської міської територіальної громади 

 

 «____»________2021 р.        

м. Чоп                                                                                                     м.Ужгород 

        Чопська міська територіальна громада, в особі міського голови 

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

місцеве самоврядування в Україні”, з однієї сторони (надалі - Сторона 1),  та 

Ужгородська міська рада, в особі міського голови Андріїва Богдана 

Євстафійовича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з іншої сторони (надалі — Сторона 2), разом 

Сторони, керуючись статтею 43 Закону України «Про військовий обов'язок і 

військову службу»відповідно до 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 Ужгородської 

міської територіальної громади у вигляді «Іншої субвенції з місцевого 

бюджету» на  проведення медичних оглядів  призову громадян на строкову 

військову службу, прийняття громадян на військову службу за контрактом, 

проведення медичного огляду, військовозобов'язаних, резервістів для 

визначення    ступеня придатності їх до військової служби,   приписки молоді 

Чопської міської територіальної громади у сумі  20 000,0 грн. (двадцять тисяч 

гривень 00 коп.). 

         1.2.  Чопська міська рада замовляє, а Ужгородська міська рада у 2022 

році надає послуги  з  проведення медичних оглядів  призову громадян на 

строкову військову службу, прийняття громадян на військову службу за 

контрактом, проведення медичного огляду, військовозобов'язаних, 

резервістів для визначення  ступеня придатності їх до військової служби,   

приписки молоді Чопської міської територіальної громади. 



        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 20 000 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 

коп.)  

        1.4.Ужгородська міська рада, як головний розпорядник коштів, приймає 

кошти «Іншої субвенції з місцевого бюджету» на  проведення медичних 

оглядів  призову громадян на строкову військову службу, прийняття 

громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду,   

військовозобов'язаних, резервістів для визначення   ступеня придатності їх до 

військової служби, приписки молоді Чопської міської територіальної 

громадив сумі 20 000 грн. (Двадцять тисяч грн. 00 коп.) та  забезпечує її 

використання за цільовим призначенням шляхом передачі Ужгородському 

об’єднаному міському територіальному центру комплектування та соціальної 

підтримки. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

 

           2.1. Чопська міська рада зобов’язуєтьсявідповідно до рішення сесії 

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

проведення медичних оглядів  призову громадян на строкову військову 

службу, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення 

медичного огляду, військовозобов'язаних, резервістів для визначення    

ступеня придатності їх до військової служби,   приписки молоді Чопської 

міської територіальної громади у сумі  20 000,0 грн. (двадцятьтисячгривень00 

коп.) на рахунок загального фонду бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади. 

         2.2. Ужгородська міська рада  зобов’язується рішенням сесії міської 

ради прийняти кошти «Іншої субвенції з місцевого бюджету» та 

використовувати за цільовим призначеннямна надання послуг Ужгородською 

медичною комісією для проведення медичних оглядів визначених у пункті 

1.2. цього Договору в Ужгородському об’єднаному міському 

територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. 

2.3. Ужгородська міська рада  (в особі управління охорони здоров'я 

Ужгородської міської ради та Ужгородського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки)  

зобов'язується щомісячно подавати зведений звіт про надані послуги до 20 

числа місяця наступного за звітним Чопській міській раді (в особі відділу з 

питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС). 

        2.4.Ужгородська міська рада зобов’язується у 2022 році 

використовувати кошти за цільовим призначенням «Іншої субвенції з 

місцевого бюджету» на проведення медичних оглядів громадянам Чопської 

міської територіальної громади та фінансувати  Ужгородський об’єднаний 

міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» 

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  для  проведення медичних оглядів   призову громадян на 

строкову військову службу, прийняття громадян на військову службу за 

контрактом, проведення медичного огляду,  військовозобов'язаних, резервістів 

для визначення ступеня придатності їх до військової служби, приписки молоді 

Чопської міської територіальної громади в межах помісячного розпису 

бюджетуЧопської міської територіальної громади. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

        4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх 

договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно чинного 

Законодавства України. 

        4.2.  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. 

 

5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ 

 

 5.1. 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: 

 - закінченнятерміну дії  на який його було укладено; 

 - взаємна згода сторін; 

 - вимога однієї зі сторін у випадку невикористання іншою стороною 

зобов‘язань, передбачених Договором. 

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ 

 

 6.1.Даний Договір набирає чинності після затвердження Договору на сесіях 

Чопської міської ради та Ужгородської міської ради, підписання та 

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

надання послуг з медичних оглядів громадянам Чопської міської 

територіальної громади. 

 

7. ПОРЯДОК РОЗВЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК 

 

        7.1. Всі суперечки між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, 

розв’язуються у відповідності до чинного законодавства України в 

господарському суді Закарпатської області. 



      7.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за даним Договором 

повинні бути розглянуті сторонами протягом місяця з моменту отримання 

претензії. 

 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

           8.1. Даний Договір складено у шести автентичних примірниках по три 

для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу. 

           8.2. У випадках, непередбаченим даним Договором, сторони керуються 

чинним законодавством. 

          8.3. Всі виправлення за текстом  даного Договору мають юридичну силу 

лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін в кожному 

окремому випадку. 

 

 

 НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН 

Чопська міська рада 

89502, Закарпатська область,  

місто Чоп, вулиця Берег, 2 

Код ЄДРПОУ: 04053737 

 

Міський голова  

 

__________Валерій САМАРДАК                 

М.П.                                                                                                  

 

 

Ужгородська міська рада 

88000,Закарпатська область, місто 

Ужгород, площа Поштова, 3 

Код ЄДРПОУ: 33868924 

 

Міський  голова                   

 

_______________ Богдан АНДРІЇВ 

М.П.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


