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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту бюджету на 2019 рік

Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради

Загальна частина бюджету

Проект бюджету на 2019 рік Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради сформовано з урахуванням :

- Конституція України; 

- Бюджетний кодекс України; 

- закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

- закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів";

- наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона
здоров'я";

- наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

- наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників
бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (із
змінами від 30.11.2012 №1260 та від 10.09.2015 №765);

- наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту";

- наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура".



У цілому в проекті бюджету міста, загальний обсяг видатків на 2019 рік
складає 16 986,100 тис. грн., що на 17607,73 тис. грн. менше порівняно з 
затвердженими показниками на 2018 рік або 49,1%, у тому числі: 

- по загальному фонду 4 006,3 тис. грн., що більше на 1 543,9 тис.грн. або
162,7%;

- по спеціальному фонду 12 979,8 тис грн., що менше на 19151,63 тис.грн. 
або 40,39%, в тому числі бюджет розвитку 11 132,9 тис. грн., що менше на 
19402,23 тис.грн. або 36,46%.



Прогнозований бюджет 
Управління капітального 
будівництва на 2019 рік 

16 986 100,00 грн



Структура надходжень видатків, тис. грн. 

2 462,4

12 979,832 131,43

4 006,3

2018 рік (план) 2019 рік (проект)

- загальний фонд - спеціальний фонд



Видаткова частина бюджету

З урахуванням вище зазначеного видатки на 2019 рік управління
капітального будівництва складаються:

• із загального фонду в сумі 4 006,3 тис . грн., що включає в себе видатки на
заробітну плату та нарахування на оплату праці, оплату комунальних
послуг та інших видатків.

• з бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 11 132,9 тис. грн., які
розбиті на коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів, а саме див. Таблиця 1.

• та спеціального фонду (власні надходження) в сумі 1 846,9 тис. грн., що
включає в себе видатки на заробітну плату та нарахування на оплату праці
та плата за послуги бюджетних установ.



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації     

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування бюджетної програми/ під програми згідно з 

типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Сума/

тис.грн.

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 360,0

1511020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

2480,0

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1280,0

1512080 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 400,0

1512111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги

250,0

1513104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з

похилим віком, хворобою, інвалідністю

350,0

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 2360,0

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 3502,9

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 150,0



Загальний 
обсяг видатків 

19 986,100 
тис.грн

в тому числі:

Загальний фонд 

4 006,300 тис. грн

Спеціальний фонд

1 846,900 тис. грн.

Бюджет розвитку

11 132,900 тис. грн.

Видатки бюджету Упраління капітального 
будівництва  на 2019 рік


