
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

26.09.2017                                            Ужгород                                         № 396 
 

 

 

Про зміни до розподілу субвенцій 

 

 

 Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16 рішення 

IХ сесії міської ради VIІ скликання 22.12.2016 № 544 "Про бюджет міста на 

2017 рік", враховуючи  рішення VІII сесії VII скликання Закарпатської обласної 

ради № 917 від 21.09.2017 "Про внесення змін до рішення обласної  ради від 

22.12.2016 № 617 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами від 

16.02.2017, 23.03.2017, 27.04.2017, 27.07.2017)", постанову Кабінету Міністрів 

України № 332 від 18.05.2017 р. "Про затвердження Порядку та умов надання у 

2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 

різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого 

опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 

водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та 

постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, 

централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 

населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 

погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування": 

  

1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2017 рік згідно 

з додатком 1. 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород по субвенціях 

з державного бюджету за головними розпорядниками коштів міського бюджету 

у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з 

додатком 2. 



 3. Департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради (Гах Л.М.) 

внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2017 рік та подати їх на 

розгляд сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 



Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 1 992 505,33 1 992 505,33

41000000 Від органів державного управління 1 992 505,33 1 992 505,33

41030000 Субвенції 1 992 505,33 1 992 505,33

41035400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами 274 700,00 274 700,00

41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці 

між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого 

опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та 

водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з 

використанням внутрішньо будинкових систем), що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам 

теплопостачання, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що 

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 

місцевого самоврядування 1 717 805,33 1 717 805,33

Разом доходів 1 992 505,33 1 992 505,33

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                                                                                             
Л. Гах

Керуючий справами виконкому                                                           О. Макара

Разом 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

26.09.2017 № 396

Зміни  до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2017 рік

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



(грн.)

з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=6+11

1000000 10 Управління освіти (головний розпорядник) 274 700,00 274 700,00 180 150,00 274 700,00

1010000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 274 700,00 274 700,00 180 150,00 274 700,00

70201 1011020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
274 700,00 274 700,00 180 150,00 274 700,00

4000000 40 Департамент міського господарства (головний розпорядник) 1 717 805,33 1 717 805,33 1 717 805,33

4010000 Департамент міського господарства  (відповідальний виконавець) 1 717 805,33 1 717 805,33 1 717 805,33

100602 4016150 6150 0640

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 

централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 

водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим 

підприємствам теплопостачання, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, 

та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 

державної влади чи місцевого самоврядування (Ужгородське 

комунальне підприємстоу теплових мереж 

"Ужгородтеплокомуненерго") 1 717 805,33 1 717 805,33 1 717 805,33

Всього 1 992 505,33 1 992 505,33 180 150,00 1 992 505,33

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                                                                                             Л. Гах

Керуючий справами виконкому                                                           О. Макара

Додаток 2

до розпорядження міського голови
26.09.2017 № 396

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік по субвенціях з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  програмами

видатки 

розвиткуоплата праці
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів
1

Всього
Код ТКВК видатки 

розвитку

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
2

Код ФКВКБ
3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

з них з них

оплата 

праці

Всього

Загальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разом
видатки 

споживанн

я

Спеціальний фонд

видатки 

споживання бюджет розвитку

1
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