
20^/ p. m. Чернігів

Чернігівська обласна рада в особі голови ради Дмитренко О.Б. з однієї 
сторони та Менська міська рада в особі голови ради Примаков Г.А. з іншої 
сторони, які діють на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Бюджетного кодексу України уклали цей договір про наступне:

І.ІІредмет договору
1.1. Надання в 2021 році іншої субвенції загального фонду з 

обласного бюджету бюджету Менської міської територіальної громади на 
пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи .

2. Зобов’язання сторін
2.1. Чернігівська обласна рада зобов’язується забезпечити надання 

іншої субвенції загального фонду з обласного бюджету бюджету Менської 
міської територіальної громади на пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2.2. Менська міська рада зобов’язується забезпечити цільове 
використання коштів іншої субвенції з обласного бюджету.

3. Порядок надання субвенцій
3.1 Сума іншої субвенції на пільгове медичне обслуговування осіб, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що передається з 
обласного бюджету, на 2021 рік становить 33,8 тис. гривень.

Обласна рада може здійснювати протягом 2021 року перерозподіл 
обсягу іншої субвенції на пільгове медичне обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, між місцевими 
бюджетами, виходячи з обсягів фактичних видатків без внесення змін до 
договору.

3.2. Перерахування субвенції здійснюється у порядку, передбаченому 
постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 «Про 
затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів», з 
урахуванням помісячного розподілу субвенції.

4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання зобов’язань даного Договору сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору 

не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством 
України.
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5.1. Відповідно до пункту 3 статті 631 Цивільного Кодексу України 
Договір вступає в силу з 01 січня 2021 року та діє до 31 грудня 2021 року.

5.2. Договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову 
юридичну силу та зберігаються в кожної зі сторін, що уклали цю угоду.

6. Юридичні адреси сторін

14000 м. Чернігів 15600 м. Мена
проспект Миру, 43 вул. Титаренка Сергія,?
код ЄДРПОУ 25618741 код ЄДРПОУ 04061777
р/р UA458201720344270001000022074 р р UA628201720000324100668025659 
в ДКСУ, м. Київ в ГУК у Чернігівській обл. /тгм. Мена

: ■А
ц'

.-Ц

'лназъ



лютий—2.21 р. м.Мена

МенськаГміська рада в особі голови ради Примакова Г.А. з однієї 
сторони та Чернігівська обласна рада в особі голови ради Дмитренко О. Б. з 
іншої сторони, які діють на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору
1. Надання в 2021 році іншої субвенції загального фонду з бюджету 

Менської міської територіальної громади до обласного бюджету у 
відповідності до ст.101 Бюджетного кодексу України на утримання бригад 
Бірківського та Макошинського пунктів Менської підстанції Корюківської 
станції Е(Ш) МД.

І І

2. Зобов’язання сторін
2.1. Менська міська рада зобов’язується надати іншу субвенцію 

загального фонду з бюджету Менської міської територіальної громади 
обласному бюджету на утримання бригад Бірківського та Макошинського 
пунктів Менської підстанції Корюківської станції Е(Ш) МД.

2.2.Чернігівська обласна рада зобов’язується забезпечити цільове 
використання коштів іншої субвенції з обласного бюджету.

І ■ І ■
3. Порядок надання субвенції

3.1 Загальна сума іншої субвенції, що передаються до обласного 
бюджету на утримання бригад Бірківського та Макошинського пунктів 
Менської підстанції Корюківської станції Е(Ш) МД становить 2500000 
гривень.

-' і
3.2. Перерахування субвенції здійснюватиметься у порядку, 

передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 
№ 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних 
трансфертів» з урахуванням помісячного розподіл}’ субвенції.
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4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання зобов’язань даного Договору сторони несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.



4.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору 
не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством 
України.

5. Заключні положення
5.1. Термін дії договору з моменту його підписання та діє до 31 грудня 

2021 року.
5.2. Договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову 

юридичну силу та зберігаються в кожної зі сторін, що уклали цей договір.

6.!  Юридичні адреси сторін

15600 м. Мена 
Чернігівська обл., 
вул. Титаренка Сергія,? 
код ЄДРПОУ 04061777

14000 м. Чернігів 
проспект Миру ,43 

код ЄДРПОУ 25618741
р/р UA628201720000324100668025659 р/р UA458201720344270001000022074
ГУК у Чернігівській обл, т.г. м. Мена Державна казначейська служба 

України, м. Київ
М.П.
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Геннадій Примаков
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Голова Чернігівської
CHOI

Олена Дмитренко
wife#
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лютого 202] р. м. Мена

Березнянська селищна рада в особі селищного голови Павленко В. М. з 
однієї сторони та Менська міська рада в особі голови ради Примакова Г.А. з 
іншої сторони, ( далі - Сторони), що діють на підставі Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 „Про затвердження 
Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” (зі змінами та 
доповненнями) уклали цей договір про наступне:

1 .Предмет договору
1.1. Надання в 2021 році іншої субвенції загального фонду з бюджету 

Березнянської селищної територіальної громади до бюджету Менської 
міської територіальної громади у відповідності до статті 101 Бюджетного 
кодексу України на утримання об’єкта спільного користування 
Степанівського міжшкільного виробничого комбінату .

2. Зобов’язання сторін

2.1. Березнянська селищна рада зобов’язується надати іншу субвенцію 
загального фонду з бюджету Березнянської територіальної громади до 
бюджету Менської міської територіальної громади на спів фінансування 
Степанівського міжшкільного виробничого комбінату ( вартість послуг з 
підвезення учнів до ЗЗСО та до Степанівського МНВК, за здійснення 
освітньої діяльності, обслуговуванню та ремонту транспортних засобів ) .

2.2. Менська міська рада зобов’язується забезпечити цільове 
використання коштів іншої субвенції з бюджету Березнянської селищної 
тер итор і ал ь н ої гр о м а д и.

3. Порядок надання субвенції
3.1. Загальна сума іншої субвенції, що передається з бюджету 

Березнянської територіальної громади на снів фінансування Степанівського 
міжшкільного виробничого комбінату становить 1500000 гривень.

3.2. Перерахування субвенції здійснюватиметься у порядку, 
передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 
«Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів», з 
урахуванням помісячного розподілу субвенції.



4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору 
сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. Термін дії договору
5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє 

до 31 грудня 2021 року.
5.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору 

не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
5.3. Цей Договір складено українською мовою у 2-х примірниках, 

кожний' з яких має однакову юридичну силу та зберігається в кожної із 
Сторін.

6. Юридичні адреси сторін

15650 Чернігівська обл..
смт. Березна ,
вул. Свято-Покровська, 2 
код ЄДРПОУ 44015037

1560 Чернігівська обл..
м. Мепа, вул. Героїв АТО, 6
ЄДРПОУ 04061777
р/р UA068999980314070668000025659

р/р UA38820172034470003000143955 Державна казначейська служба
Державна казначейська служба України, м. Київ
України, м. Київ МФО 820172
МФО820172

Володимир Павленко Гени а д і й 11 р и м а ко в

М.П.
Березнждський селищний і олова. ій>міський голова



Д О Г О В I Р №

«<^6» лютого 2021 р. м. Мена

Березнянська селищна рада в особі селищного голови Павленко В. М. з 
однієї сторони та Менська міська рада в особі голови ради Примакова Г.А. з 
іншої сторони, ( далі - Сторони), що діють на підставі Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 „Про затвердження 
Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів” (зі змінами та 
доповненнями) уклали цей договір про наступне:

І.Предмет договору
1.1. Надання в 2021 році іншої субвенції загального фонду з бюджету 

Березнянської селищної територіальної громади до бюджету Менської 
міської територіальної громади у відповідності до статті 101 Бюджетного 
кодексу України на утримання об’єкта спільного користування Менського 
центру первинної медико-санітарної допомоги Менської міської ради .

2. Зобов’язання сторін

2.1. Березнянська селищна рада зобов’язується надати іншу субвенцію 
загального фонду з бюджету Березнянської територіальної громади до 
бюджету Менської міської територіальної громади на утримання об’єкта 
спільного користування Менського центру первинної медико-санітарної 
допомоги Менської міської ради

2.2. Менська міська рада зобов’язується забезпечити цільове 
використання коштів іншої субвенції з бюджету Березнянської селищної 
тер иторі ал ь н ої гр о м ад и.

3. Порядок надання субвенції
3.1. Загальна сума іншої субвенції, що передається з бюджету 

Березнянської територіальної громади на утримання об’єкта спільного 
користування Менського центру первинної медико-сані гарної допомоги 
Менської міської ради становить 80000 гривень.

3.2. Перерахування субвенції здійснюватиметься у порядку, 
передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1 132 
«Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» .



4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору 
сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5. Термін дії договору
5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє 

до 31 грудня 2021 року.
5.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору 

не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
5.3. Цей Договір складено українською мовою у 2-х примірниках, 

кожний з яких має однакову юридичну силу та зберігається в кожної із 
Сторін.

6. Юридичні адреси сторін

15650 Чернігівська обл.
смт. Березі і а , вул.. Свято-
Покровська. 2, 
код ЄДРПОУ44015037
UA38820172034470003000143955
Державна казначейська служба 
України, м. Київ 
МФО 820172

м.п.
Березнян/і кий селищний голов

Вол од и м и р П а в лен ко

15600 Чернігівська обл.
м. Мена, вул. Героїв АТО, 6 
код ЄДРПОУ 04061777 
р/р UA0689999803 14070668000025659
Державна казначейська служба 
України, м. Київ

Ге н н а д і й П р и м а ко в

іський голова
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Менська міська рада в особі! голови ради Примакова Г.А. з однієї 
сторони та Чернігівська обласна рада в особі голови ради Дмитренко О. Б. з 
іншої сторони, які діють на підставі Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору
1. Надання в 2021 році іншої субвенції загального фонду з бюджету 

Менської міської територіальної громади до обласного бюджету у 
відповідності до ст. 101 Бюджетного; кодексу України для завершення 
будівництва об’єкта « Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
(1-2 лікаря) по вул. ; Молодіжній,в с. Стольне Менського району 
Чернігівської області - будівництво».' )

2. Зобов’язання сторін
2.1. Менська міська рада зобов’язується надати іншу субвенцію 

загального фонду з бюджету Менської міської територіальної громади 
обласному бюджету для завершення будівництва об’єкта « Амбулаторія 
загальної практики сімейної медицини4(1-2 лікаря) по вул. Молодіжній,в с. 
Стольне Менського району Чернігівської області - будівництво».

2.2.Чернігівська обласна рада зобов’язується забезпечити цільове 
використання коштів іншої субвенції з обласного бюджету.

і ' ■ А А Д d

3. Порядок надання субвенції
3.1 Загальна сума !іншої субвегіції, іцо передаються до обласного 

бюджету для завершення: будівництва об’єкта « Амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини (1-2 лікаря) по вул. Молодіжній,в с. Стольне 
Менського району Чернігівської області - будівництва» становить 16762,13 
гривень. ; " у - ■ ■: , -7 U

3.2. Перерахування субвенції! здійснюватиметься у порядку, 
передбаченому постановою . Кабінету! Міністрів України від 15.12.2010 
№ 1132 «Про затвердження .Порядку перерахування міжбюджетних 
трансфертів» з урахуванням помісячного розподілу субвенції.



4. Відповілаль вість сторін
4.1. За невиконання зобов’язань даного Договору сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору

не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством 
України. і Д

5. Заключні положення
5.1. Термін дії договору з Моменту його підписання та діє до 31 грудня 

2021 року.
5.2. Договір укладений у 2-х 'примірниках, які мають однакову 

юридичну силу та зберігаються в кожної зі сторін, що уклали цей договір.

6. Юридичні адреси сторін

15600 м. Мена
Чернігівська обл..
вул. Титаренка Сергія,7 14000 м Чернігів
код ЄДРПОУ 04061777 проспект Миру ,43
р/р UA628201720000324100668025659 1 КОд ЄДРПОУ 25618741
Державна казначейська служба j ■ р/р UA458201720344270001000022074
України, м. Київ

еннадій Примаков

казначейська служба

Голова Чернігівської 
()б.і;ісіг(нра,іи

/з Олена Дмитренко
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Чернігівська обласна рада в особі голови ради Дмитренко О.Б. з однієї 
сторони та Менська міська рада в особі голови ради Примакова Г.А. з іншої 
сторони, які діють на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та Бюджетного кодексу України уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору
1.1. Надання в 2021 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 26.01.2021 № 47 «Деякі питання надання у 2021 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я» субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
бюджету Менської міської територіальної громади на забезпечення лікування 
хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином.

2. Зобов’язання сторін
2.1. Чернігівська обласна рада зобов’язується забезпечити надання 

субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету бюджету Менської міської територіальної громади на 
забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий 
діабет десмопресином.

2.2. Менська міська рада зобов’язується спрямувати кошти субвенції на 
забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий 
діабет десмопресином.

3. Порядок надання субвенцій

3.1 Загальна сума субвенції на 2021 рік становить 597,8 тис. гривень.
3.2. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку 

перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 «Про затвердження 
Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» (зі змінами та 
доповненнями) з урахуванням помісячного розпису субвенції.

4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання зобов’язань даного Договору сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.

— . - ... • " <
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4.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору 

не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством 
України.

5. Заключні положення
5.1. Відповідно до пункту 3 статті 631 Цивільного Кодексу України 

Договір вступає в силу з 01 січня 2021 року та діє до 31 грудня 2021 року.
5.2. Договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову 

юридичну силу та зберігаються в кожної зі сторін, що уклали цю угоду.

6. Юридичні адреси сторін

14000 м. Чернігів 15600 м. Мена
проспект Миру, 43 вул. Титаренка Сергія,?

ПОУ 25618741 код ЄДРПОУ 04061777
р/р»4^^ 1720344270001000022074 p/pUA398201720000324140712026659 
в ДКСУ, мЦКиїв в ДКСУ , м. Київ

, -
М.П.

Голова Чернігівської 
обласної ради

О . - JS ^>Олена ДМИТРЕНКО

Голова М« 
міської рй

Геннадій ПРИМАКОВ



Д О Г О В I Р №
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Менська міська рада в особі міського голови Примакова Г.А. з однієї 
сторони та Корюківська районна рада в особі голови Чернухи В.І. з іншої 
сторони, які діють на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору
1. Надання в 2021 році іншої субвенції загального фонду з бюджету 

Менської міської територіальної громади до Корюківського районного 
бюджету у відповідності до ст.101 Бюджетного кодексу України на підставі 
рішення 7 сесії 8 скликання № 304 від 11 червня 2021 року Менської міської 
ради для завершення процесу ліквідації установ, які надавали культурні 
послуги жителям Менської міської територіальної громади.

2. Зобов’язання сторін
2.1. Менська міська рада зобов’язується надати іншу субвенцію 

загального фонду з бюджету Менської міської територіальної громади 
Корюківському районному бюджету для завершення процесу ліквідації 
установ, які надавали культурні послуги жителям Менської міської 
територіальної громади.

2.2. Корюківська районна рада зобов’язується забезпечити цільове 
використання коштів іншої субвенції з районного бюджету.

3. Порядок надання субвенції
3.1 Загальна сума іншої субвенції, що передаються до Корюківського 

районного бюджету для завершення процесу ліквідації установ, які надавали 
культурні послуги жителям Менської міської територіальної громади 
становить 16976,15 грн.

3.2. Перерахування субвенції здійснюватиметься у порядку, 
передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 
№ 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних 
трансфертів» з урахуванням помісячного розподілу субвенції.



4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання зобов’язань даного Договору сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору 

не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством 
України.

4.3 Закінчення строку дії Договору не звільняє від відповідальності за 
його порушення, яке мало місце під час дії цього договору.

5. Заключні положення
5.1. Термін дії договору з моменту його підписання та діє до 31 грудня 

2021 року.
5.2. Договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову 

юридичну силу та зберігаються в кожної зі сторін, що уклали цей договір.
5.3. Взаємовідносини не передбачені цим договором, регулюються 

чинним законодавством України.

6. Юридичні адреси сторін

15600 м. Мена
Чернігівська обл., 
вул. Титаренка Сергія,?
код ЄДРПОУ 04061777
р/р UA628201720000324100668025659
Державна казначейська служба
України, м. Київ

15300 м. Корюківка
Чернігівська обл., 
вул. Шевченка ,60 

код ЄДРПОУ 24839368 
р/р UA498201720344250001000033672 
Державна казначейська служба 
України, м. Київ

М.П.
а

Міський голова

Примаков

Голова Корюківської 
районноїДради

-/ Віктор Чернуха



" Просим 
екземпл 
Менськ
15600,(

ДОГОВІР 4

«z/Э» ^€/^^4^-2021 p. m. Чернігів

Чернігівська обласна рада в особі голови ради Дмитренко О.Б. з однієї 
сторони та Менська міська рада в особі голови ради Примакова Г.А з іншої 
сторони, які діють на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та Бюджетного кодексу України уклали цей договір про наступне:

1.Предмет договору
1.1. Надання в 2021 році іншої субвенції з загального фонду бюджету 

Менської міської територіальної громади обласному бюджету у відповідності 
до статті 101 Бюджетного кодексу України для проведення реєстрації 
спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги типів 
В і С для забезпечення центрів екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф, закупленого за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Зобов’язання сторін
2.1. Менська міська рада зобов’язується передбачити в міському 

бюджеті іншу субвенцію загального фонду обласному бюджету в розмірі 
240255 гривень.

2.2. Чернігівська обласна рада зобов’язується спрямувати кошти іншої 
субвенції на проведення реєстрації спеціалізованого санітарного транспорту 
екстреної медичної допомоги типів В і С для забезпечення центрів екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф, закупленого за рахунок коштів 
Державного бюджету України.

3. Порядок надання субвенція

3.1 Загальна сума субвенції на 2021 рік становить 240255 гривень.
3.2. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку 

перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 «Про затвердження 
Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» (зі змінами та 
доповненнями) з урахуванням помісячного розпису субвенції.

4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання зобов’язань даного Договору сторони несуть 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Одностороння відмова від виконання положень та умов Договору 

не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством 
України.



5. Заключні положення
5.1. Відповідно до пуншу З статті 631 Цивільного Кодексу України 

Договір вступає в силу з 01 січня 2021 року та діє до 31 грудня 2021 року .
5.2. Договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову 

юридичну силу та зберігаються в кожної зі сторін, що уклали цю угоду.

6. Юридичні адреси сторін

14000 м. Чернігів 15600 м. Мена Чернігівська обл.,
проспект Миру, 43 вул Титаренка Сергія ,7
код ЄДРПОУ 25618741 код ЄДРПОУ 04061777
р/р UA458201720344270001000022074 р/р UA048201720344480003000017385

і/'


