
 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

16 вересня 2021 року         №  - VIІІ 

 

Про схвалення проєкту додаткового 

договору про співробітництво 

територіальних громад. 

 

  

                З метою внесення змін до укладеного договору №2 від 11 лютого 2021 року про 

співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань 

щодо організації медичного обслуговування населення, безпосередньо пов’язаного з 

наданням первинної медичної допомоги, у зв’язку з виділенням додаткових коштів, 

відповідно до статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», 

керуючись пунктом 331 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Схвалити проєкт додаткового договору №3 до договору №2 від 11 лютого 2021 

року про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання 

окремих завдань щодо організації медичного обслуговування населення, 

безпосередньо пов’язаного з наданням первинної медичної допомоги, що 

додається. 

2. Доручити Слобожанському селищному голові Дмитру ДІХТЯРУ підписати 

додатковий договір, вказаний у пункті 1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань 

планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, 

праці, торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії Юношев 

В.О.), з питань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова 

комісії – Євченко Є.С.), з гуманітарних питань (голова комісії – Коробка В.П.).  

 

 

Слобожанський  

селищний голова                                                                                           Дмитро ДІХТЯР 

 

Погоджено: 

Голова комісії         В.Юношев 

Голова комісії         Є.Євченко 

Голова комісії         В.Коробка 

Заступник селищного голови       О.Тимченко 

Начальник відділу з правової роботи,  

запобіганню та виявлення корупції      О.Рєпнікова 

 



СХВАЛЕНО 

рішення ХVІІ сесії Слобожанської селищної ради 

VІІІ скликання від 16 вересня 2021 року №  - VІІІ 
 

ПРОЄКТ ДОДАТКОВОГО ДОГОВІРУ№ 4 ДО  ДОГОВОРУ № 2 ВІД 11 ЛЮТОГО 2021 

РОКУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ 

ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ, БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

ПОВ’ЯЗАНОГО З НАДАННЯМ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

смт. Слобожанське    _________________ 2021 року 

Слобожанська територіальна громада через Слобожанську селищну раду Чугуївського 

району Харківської області в особі голови Діхтяря Дмитра Миколайовича, яка надалі іменується 

Сторона-1, та Зміївська територіальна громада через Зміївську міську раду в особі голови 

Голоднікова Павла Вікторовича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або 

суб'єкти співробітництва, уклали додаткову угоду до  договору № 2 від 11 лютого 2021 року про 

співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань щодо 

організації медичного обслуговування населення, безпосередньо пов’язаного з наданням 

первинної медичної допомоги про таке: 

1. Викласти  пункт 3.3 договору № 2 від 11 лютого 2021 року про співробітництво 

територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань щодо організації 

медичного обслуговування населення, безпосередньо пов’язаного з наданням первинної 

медичної допомоги в наступній редакції: 

«3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому 

бюджету Сторони-2 в особі фінансового управління Зміївської міської ради для 

виконання завдань, визначених у пункті 2.1 цього Договору, становить 2387489 грн. 

(два мільйона триста вісімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дев’ять грн.). 

Надавач коштів: Фінансове управління Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області, ЄДРПОУ 43905181, рахунок 

UА898201720344470003000100163. Отримувач  коштів ГУК в Харківській 

області/МТГ/Зміїв, ЄДРПОУ 37874947, рахунок UА758999980314050668000020603 

(Фінансове управління Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області).» 

2. У всьому іншому, що не передбачено даним Додатковим договором, діють умови 

договору №2 від 11 лютого 2021 року про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань щодо організації медичного обслуговування 

населення, безпосередньо пов’язаного з наданням первинної медичної допомоги. 

3. Цей Додатковий договір укладений на 1 аркушах у кількості трьох примірників, з 

розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які 

мають однакову юридичну силу.  

4. Слобожанська селищна рада надсилає один примірник Додаткового договору до 

Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 

10 робочих днів після підписання його Сторонами. 

Сторона-1: 

Слобожанська селищна рада 

Чугуївського району  

Харківської області, 

63460, вул. Миру, будинок № 7,  

смт. Слобожанське, Зміївський район, 

Харківська область 

Слобожанський селищний голова 

 ________________ Дмитро ДІХТЯР 

М. П. 

Сторона-2: 

Зміївська міська рада 

 

 

63404, вул. Адміністративна, будинок 9, 

м. Зміїв, Зміївський район, 

Харківська область 

Зміївський міський  голова 

____________ Павло ГОЛОДНІКОВ 

М. П. 



 


