
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

32 позачергова сесія 8-го скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________          м. Мукачево     №______ 

 

 

Про прийняття у 2022 році з бюджету Чинадіївської селищної територіальної 

громади коштів у вигляді субвенції для надання послуг у сфері інклюзивної 

освіти. 

 

 

З метою урегулювання міжбюджетних відносин між  бюджетом 

Чинадіївської селищної територіальної громади Мукачівського району та 

бюджетом Мукачівської міської територіальної громади щодо надання послуг у 

сфері інклюзивної освіти у 2022 році Мукачівською міською комунальною 

установою «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради, 

відповідно до статей 89, 93, 101, 103-4  Бюджетного кодексу України, згідно з 

рішеннями 19 позачергової сесії Чинадіївської селищної ради Мукачівського 

району Закарпатської області від 16 лютого 2022 року №1423 “Про внесення 

змін до бюджету Чинадіївської селищної територіальної громади на 2022 рік”, 

20 чергова сесії Чинадіївської селищної ради Мукачівського району 

Закарпатської від 11 серпня 2022 року №1478 “Про передачу  у 2022 році з 

бюджету Чинадіївської селищної територіальної громади до бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади  коштів у вигляді міжбюджетного 

трансферту для надання послуг у сфері інклюзивної освіти”, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №20 

від  20.12.2022), постійної комісії з питань гуманітарної політики, (протокол 

№10 від 19.12.2022), керуючись  п.27 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.60, ст.61 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Прийняти у 2022 році кошти з  бюджету  Чинадіївської селищної 

територіальної громади у вигляді міжбюджетного трансферту до бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади за надання послуг у сфері 

інклюзивної освіти    спеціалістами Мукачівської міської комунальної установи  

«Інклюзивно –ресурсний центр»  Мукачівської міської ради   для дітей з 
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особливими потребами,  які зареєстровані у Чинадіївській селищній 

територіальній громаді у вигляді субвенції у сумі 75500,00 грн. 

2. Затвердити текст договору між Мукачівською міською радою та 

Чинадіївською селищною радою: «Про міжбюджетний трансферт 2022 року», 

згідно додатку 1 та уповноважити Мукачівського міського голову Балогу 

Андрія Вікторовича на його підписання. 

3. Затвердити розрахунок вартості надання послуг у сфері інклюзивної 

освіти  в Мукачівській міській комунальній установі  «Інклюзивно-ресурсний 

центр»  Мукачівської міської ради, згідно додатку 2 до даного рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань гуманітарної політики. 

 

 

Міський голова                       Андрій БАЛОГА 
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Додаток 1 

до рішення 32 позачергової сесії 8-го 

скликання Мукачівської міської ради  

від ________ №____    
 

 

ДОГОВІР №___ 

про міжбюджетний трансферт 2022 року 

м. Мукачево                ______________ 2022 р. 

 

Мукачівська міська рада в особі Мукачівського міського голови Балога Андрія Вікторовича, 

який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 

Чинадіївська селищна рада в особі селищного голови Андрушко Володимира Миколайовича, який діє 

на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другої сторони (надалі спільно 

іменовано – Сторони), відповідно до статей 93, 101 та 103-4 Бюджетного кодексу України, уклали 

цей Договір про наступне: 

 

І. Предмет Договору 

1.1 Чинадіїська селищна рада передбачає в бюджеті Чинадіївської селищної територіальної 

громади у 2022 році передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту до бюджету Мукачівської 

міської територіальної громади за проведення психолого-педагогічних  та корекційно-розвиткових 

послуг    спеціалістами Мукачівської міської комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр»  

Мукачівської міської ради Закарпатської області (далі Послуг) для дітей з особливими потребами,  

які зареєстровані у Чинадіївській селищній територіальній громаді. 

 

ІІ. Права та обов’язки Сторін 

2.1 Мукачівська міська рада зобов’язується надавати Послуги у Мукачівській міській 

комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, дітям з особливими потребами, які зареєстровані у Чинадіївській селищній територіальній 

громаді.  

2.2 Чинадіївська селищна рада зобов’язується забезпечити оплату отриманих Послуг шляхом 

здійснення міжбюджетного трансферту. 

 

ІІІ. Порядок передачі видатків 

3.1 Передача видатків здійснюється відповідно до статей 93, 101, 103-4 Бюджетного кодексу 

України шляхом затвердження Чинадіївською селищною радою у 2022 році міжбюджетного 

трансферту бюджету Мукачівської міської територіальної громади в сумі 75500,00 грн. (сімдесят 

п’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) 

 

IV. Порядок перерахування і використання отриманих коштів 

         4.1 Чинадіївська селищна рада вносить плату повністю протягом 5 календарних днів з дня 

підписання договору про надані Послуги . 

4.2 Кошти перераховуються відповідно до розпису загального фонду бюджету Чинадіївської 

селищної ради, затвердженого рішенням 19 позачергової сесії Чинадіївської селищної ради 

Мукачівського району Закарпатської області 16 лютого 2022 року №1423 “Про внесення змін до 

бюджету Чинадіївської селищної територіальної громади на 2022 рік”, на рахунки Мукачівської 

міської територіальної громади. 
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4.3 Кошти міжбюджетного трансферту спрямовуються головному розпоряднику коштів на 

фінансування Мукачівської міської комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Мукачівської міської ради Закарпатської області за надані Послуги. 

 

V. Інші умови 

5.1 За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

5.2 Внесення змін до Договору може здійснюватись лише за письмовою згодою обох Сторін. 

5.3 Одностороння відмова від Договору не допускається, за винятком випадків, коли одна із 

Сторін порушує умови Договору і взяті за ним зобов’язання.  

5.4 Усі спори та розбіжності, щоможуть виникнути при виконанні Договору, підлягають 

вирішенню шляхом проведення переговорів між Сторонами. 

5.5 У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають розгляду 

і вирішенню в судовому порядку. 

5.6 Даний Договір укладено у шести примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

Один примірник договору зберігається у Чинадіївській селищній раді, другий – у Мукачівській 

міській раді. 

5.7 Даний Договір вступає в силу з дня його підписання обома Сторонами та діє до 31 грудня 

2022 року. 

Юридичні адреси та реквізити Сторін: 

 

Мукачівська міська рада           Чинадіївська селищна рада 

пл. Духновича Олександра, 2                       вул. Волошина Августина, 41 

м.Мукачево,              с. Чинадійово,  

Закарпатська обл.                                                 Мукачівський р-н, 

89600                                                               Закарпатська обл. 

код ЄДРПОУ 38625180                                  89640 

р/р___________________                                код ЄДРПОУ     04350719                                         

                                                             р/р_____________________ 

Міський голова              

___________ Андрій БАЛОГА             Селищний голова 

                     __________ Володимир АНДРУШКО 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         Олександр ГОРЯЧКУН 
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Додаток 2 

до рішення 32 плзачергової сесії 8-го 

скликання Мукачівської міської ради  

від __________ №____    
 

 

РОЗРАХУНОК 

  

вартості надання послуг у сфері інклюзивної освіти в Мукачівській міській 

комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської ради 

Закарпатської області 

 

1. Відшкодування витрат на заробітну плату – 61 885,00 грн. 

2. Нарахування на заробітну плату ЄСВ 22% – 13615,00 грн. 

Всього на 1 годину занять 1 дитини: 75 500 грн. / 12 год./23 дитини – 273,55 

грн. 

 

- проведення комплексної оцінки розвитку дитини (4 години)  

- формування висновку про комплексну оцінку розвитку дитини (6 годин)  

- участь у засіданнях команд супроводу закладу освіти (2 години) 

 

Всього на 1 дитину: 12 год.*273,55 грн.=3282,60 грн.  

 

 

Секретар міської ради                                       Олександр ГОРЯЧКУН 
 


