
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

І сесія 

(IІ засідання) 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 27 листопада 2015 року          № 3 

 

 

Про передачу міжбюджетного  

трансферту 
 

Відповідно до норм Бюджетного кодексу України розпочато формування 

показників проекту Державного бюджету на 2016 рік та міського бюджету 

на 2016р., враховуючи, що Бережанська  центральна районна комунальна 

лікарня та  КЗ «Бережанський центр первинної (медико-санітарної) допомоги 

» , обслуговує населення міста і району,  а знаходиться в  спільній комунальній 

власності територіальних громад  району,  керуючись ст.93 Бюджетного 

кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Передати в 2016 році права Бережанської міської ради для здійснення 

видатків на виконання делегованих державних повноважень на 

утримання Бережанської центральної районної комунальної  лікарні та КЗ 

«Бережанський центр первинної (медико-санітарної) допомоги»  

Бережанській районній раді з відповідними коштами у вигляді 

міжбюджетного трансферту районному бюджету, виходячи із розрахунків 

за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості на загальну  

кількість жителів міста 19870 жителів. 

2. Договір – зобов’язання про переадресацію коштів на фінансування 

Бережанської  центральної районної комунальної  лікарні у 2016 році з 

міського до районного бюджету  затвердити (додається). 

3. Юридичному та інформаційно-аналітичному відділу та відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради забезпечити 

організацію роботи по своєчасному оформленню всіх необхідних 

документів згідно рішення міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова      МУЗИЧКА В.Я. 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

 

рішення Бережанської  міської ради  

VІІ скликання І сесія (ІІ засідання) 

від 27  листопада  2015 року  № 3 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

рішення  Бережанської районної ради  

від  ___________   2015 року № ____ 

 

 

 

ДОГОВІР – ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

про переадресацію коштів на фінансування 

Бережанської  центральної районної комунальної  лікарні у 2016 році 

з міського до районного бюджету 
 

 

м.  Бережани                                                             27   листопада   2015 року 

 

 

 

 Цей договір укладено для забезпечення стабільності при фінансуванні з 

районного бюджету видатків на охорону здоров’я відповідно до статті 93 

Бюджетного кодексу України. 

 

Бережанська  міська рада, що на далі іменується «Передавач», в особі  

міського голови -  МУЗИЧКИ Володимира Ярославовича, який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї 

сторони, і  Бережанська районна рада, що далі іменується «Приймач», в особі 

голови   районної ради – БІЛИКА Василя Федоровича, яка діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування», з іншої сторони, уклали цей 

договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. «Передавач» передає (переадресовує) міжбюджетний трансферт 

(кошти на фінансування  Бережанської центральної районної комунальної  

лікарні), а «Приймач» отримує міжбюджетний трансферт у повному обсязі 

коштів на охорону здоров’я, розрахованому Міністерством фінансів України 

для бюджету Бережанської  міської ради, за фінансовими нормативами 

забезпеченості на загальну чисельність жителів міста, з метою подальшого 

фінансування  Бережанської центральної районної комунальної лікарні, згідно з 

Бюджетним кодексом України, де розподіл розрахованого обсягу видатків на 

2016 рік ґрунтується на формульному принципі за єдиним алгоритмом з 

розрахунку на одного жителя. 



2. Обов’язки сторін 

2.1. «Передавач» зобов’язується: передати видатки на виконання 

делегованих державних повноважень Бережанській  районній раді, з 

відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту у повному обсязі 

коштів на охорону здоров’я, розрахованому Міністерством фінансів України 

для бюджету  Бережанської міської ради, за фінансовими нормативами 

забезпеченості на загальну чисельність жителів міста, з метою подальшого 

фінансування  Бережанської  центральної районної комунальної  лікарні. 

2.2. «Приймач» зобов’язується отримати від «Передавача» 

переадресований міжбюджетний трансферт (кошти на фінансування 

Бережанської центральної районної  комунальної лікарні), і в подальшому 

використовувати тільки за призначенням. 

2.3. Передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту 

здійснювати, виходячи із обсягу видатків на охорону здоров’я, розрахованих 

для бюджету  Бережанської  міської ради за фінансовими нормативами 

бюджетної забезпеченості на загальну чисельність жителів міста  19870 

чоловік. 

 

3. Інші умови 

При необхідності, вносити зміни до договору щодо відсотка 

міжбюджетного трансферту, згідно домовленості двох сторін, з послідуючим 

направленням договору в Міністерство фінансів України. 

 

  4. Відповідальність сторін 
Сторони даного договору несуть відповідальність згідно з діючим 

законодавством України. 

5.  Термін дії договору. 

Цей договір діє з 01 січня 2016 року  до 31 грудня 2016 року. 

Договір укладено в двох примірниках  кожен з яких має однакову юридичну 

силу. 

 Один примірник договору зберігається у Бережанській міській раді , другий 

примірник у Бережанській  районній  раді. 

 

6. Юридичні адреси сторін 

 

«Передавач» 

Бережанська міська рада  
7501 м. Бережани пл.. Ринок1 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

_______________/В.Я.МУЗИЧКА/ 

 

«Приймач» 

Бережанська районна рада  
47501 м. Бережани вул.. Шевченка, 15 А 

 
  ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ  

 

__________________/В.Ф.БІЛИК/ 

 


