
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

   21 сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

Про забезпечення здійснення міжбюджетних трансфертів між місцевими 

бюджетами на здійснення видатків у сфері освіти  

 

 

З метою сприяння отриманню освітніх послуг та забезпечення права осіб 

з особливими освітніми потребами на здобуття освіти у відповідних 

територіальних громадах, на території яких недостатньо закладів освіти та ІРЦ 

комунальної власності, а також впорядкування здійснення видатків бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади в частині фінансування закладів, 

які перебувають у  комунальній власності Мукачівської міської територіальної 

громади  та підпорядковуються управлінню освіти, культури, молоді та спорту  

Мукачівської міської ради, відповідно до ст. 82, 86, 93, 101, 108 Бюджетного 

кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту»,«Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №9 

від 26.01.2022 р.),  керуючись ст.25, ч.1 ст.59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Упорядкувати відносини з іншими місцевими радами у сфері надання 

закладами освіти та ІРЦ комунальної власності Мукачівської міської 

територіальної громади освітніх послуг здобувачам, які проживають на 

території відповідних територіальних громад (об’єднаних територіальних 

громад) (далі ТГ). 

2. Встановити, що витрати на надання освітніх послуг та забезпечення 

діяльності закладів освіти та ІРЦ комунальної власності Мукачівської міської 

територіальної громади, що здійснюються за рахунок бюджету Мукачівської 

міської територіальної громади, підлягають компенсації з бюджетів інших ТГ в 

частині витрат на надання освітніх послуг здобувачам, які проживають на 

території відповідних ТГ, відповідно до таких умов: 

1) Передача коштів ТГ, які отримують освітні послуги у закладах освіти 

комунальної власності Мукачівської міської територіальної громади, на 

здійснення відповідних видатків бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади здійснюється у встановленому бюджетним законодавством порядку на 

підставі рішень відповідних місцевих рад та договору про передачу 
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міжбюджетного трансферту на відповідний рік, укладеного між такими 

радами.  

2) Для цілей застосування цього рішення особа (здобувач освітніх послуг) 

вважається такою, що проживає на території ТГ, якщо на відповідній території 

зареєстровано його місце проживання, а у разі відсутності у нього такої 

реєстрації – місце проживання його батьків.  

3. Доручити управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради: 

1) Визначити перелік ТГ, які отримують  послуги у закладах  комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади і підпорядковуються 

управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради та 

кількість здобувачів відповідних  послуг, які проживають на території кожної з 

таких ТГ. 

2) Надіслати відповідним місцевим радам за визначеним переліком копію 

цього рішення разом з розрахунком витрат бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на забезпечення діяльності закладів комунальної 

власності Мукачівської міської територіальної громади, пов’язаних з наданням 

освітніх послуг здобувачам, які проживають на території відповідної ТГ.  

3) Звернутися до відповідних місцевих рад за визначеним переліком щодо 

прийняття ними відповідних рішень та укладання договорів про передачу 

міжбюджетного трансферту.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради  Катерину 

Кришінець-Андялошій та постійну комісію з питань бюджету та регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 


