ПРОЕКТ
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(7 скликання)
РІШЕННЯ
________________________

№ ______________

Про взаємовідносини з об’єднаними
територіальними громадами та іншими
органами місцевого самоврядування у
сфері надання послуг
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Бюджетним кодексом України, з метою забезпечення належного рівня послуг у
сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту
мешканцям міста Рівного та належного утримання закладів охорони здоров’я,
загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, закладів позашкільної
освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл естетичного виховання,
Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити фінансовий норматив витрат на одного одержувача послуг
у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, що
додається.
2. Забезпечити укладання договорів про міжбюджетний трансферт з
об’єднаними територіальними громадами в місячний термін з дня прийняття
рішення, а з іншими органами місцевого самоврядування до 01.01.2020,
виходячи з кількості одержувачів послуг.
3. Встановити, що послуги у сфері освіти, охорони здоров’я, культури,
фізичної культури і спорту (далі – послуги) надаються закладами міста Рівного
безкоштовно для громадян, які не зареєстровані у місті Рівному чи проживають
за межами міста Рівного, лише за наявності відповідної угоди про здійснення
міжбюджетних трансфертів між Рівненською міською радою та відповідною
об’єднаною територіальною громадою чи іншим відповідним органом
місцевого самоврядування.
4. Встановити, що громадяни, які отримують послуги в закладах міста
Рівного, але не зареєстровані у місті Рівному чи проживають за межами міста
Рівного, у разі відсутності угоди про здійснення міжбюджетних трансфертів
між Рівненською міською радою та відповідною об’єднаною територіальною
громадою чи іншим відповідним органом місцевого самоврядування, мають
право самостійно їх оплачувати, виходячи з фінансового нормативу витрат на
одного одержувача послуг, затвердженого цим рішенням.
5. Керівникам відповідних бюджетних установ:
1) здійснювати зарахування коштів за надані послуги, відповідно до
пункту 4 цього рішення, до спеціального фонду бюджетних установ на рахунок

власних доходів;
2) фінансовий норматив витрат на одного одержувача послуг об’єднаних
територіальних громад застосувати для:
- загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, медичних закладів –
з 01.01.2020;
- позашкільних закладів освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
підліткових клубів за місцем проживання – з 01.01.2020;
- музичних шкіл та художньої школи – з 01.01.2020;
3) фінансовий норматив витрат на одного одержувача послуг інших
органів місцевого самоврядування застосувати з 01.01.2020.
6. Встановити, що дія пункту 4 цього рішення не розповсюджується на
випадки безпосередньої загрози життю пацієнта та хворих, які направляються у
спеціалізовані відділення міських лікувальних закладів, а також на дітей з
інвалідністю, дітей-сиріт та дітей (учнів), які представляють інтереси міста в
конкурсах та змаганнях.
7. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (О. Карпяк),
постійній комісії з питань науки, освіти, культури, духовного відродження,
молоді, спорту, зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової
інформації (В. Павелків) і секретарю міської ради С. Паладійчуку, а організацію
його виконання – заступнику міського голови Г. Кульчинській та начальникам
управлінь виконавчого комітету Рівненської міської ради, яким підпорядковані
бюджетні заклади, що надають послуги у сфері освіти, охорони здоров’я,
культури, фізичної культури і спорту.

Міський голова

В. Хомко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рівненської
міської ради
____________ № ______
Фінансовий норматив витрат на отримання послуг
в бюджетних закладах міста Рівного
№
пор.
1

2

Показники
Освітні послуги (гривень в місяць на одного
учня (дитину):
- загальноосвітні навчальні заклади
- дошкільні навчальні заклади
- позашкільні навчальні заклади
- дитячо-юнацькі спортивні школи
- підліткові клуби за місцем проживання
- дитяча художня школа
- дитячі музичні школи
Медичні послуги (консультації лікарів та
діагностичні обстеження):
- лікар терапевт
- лікар хірург
- лікар невролог
- лікар офтальмолог
- лікар оторіноларінголог
- електрокардіографія (ЕКГ)
- ультразвукова діагностика (УЗД)
- рентгенологічне дослідження

Секретар міської ради

Фінансовий норматив
(гривень)

1 240,60
1 623,67
270,30
852,34
249,61
753,00
1 846,0

57,24
42,90
59,94
50,25
68,22
49,35
149,28
55,42

С. Паладійчук

Дата візування

Готував:
Міський голова

В. Хомко

Заступник міського
голови

Г. Кульчинська

Заступник міського
голови

С. Васильчук

Начальник Управління
з питань стратегічного
розвитку та інвестицій

С. Гемберг

Головний спеціаліст – юрист
організаційного відділу

______________

Рекомендації постійних комісій:
Голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю

О. Карпяк

Голова постійної комісії з питань
з питань науки, освіти, культури,
духовного відродження, молоді,
спорту, зв’язків з громадськими
об’єднаннями та засобами масової
інформації

В. Павелків

Проект рішення оприлюднено на сайті Рівненської міської ради та її виконавчого
комітету _________________

