
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

27.11.2017                                            Ужгород                                         № 504 
 
Про розподіл обсягів  
субвенцій з державного бюджету 
 
 
 Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16 рішення 
IХ сесії Ужгородської міської ради VIІ скликання 22.12.2016 № 544 "Про 
бюджет міста на 2017 рік", розпорядження голови Закарпатської обласної 
державної адміністрації 27.11.2017 № 633 «Про перерозподіл обсягів субвенції 
з державного бюджету»:  
 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 на 2017 рік 
по субвенціях з державного бюджету за головним розпорядником коштів 
міського бюджету у розрізі відповідального виконавця за бюджетною 
програмою 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 
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27.11.17  № 504

грн.

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 6 500 000 6 500 000 

41000000 Від органів державного управління 6 500 000 6 500 000 
41030000 Субвенції 6 500 000 6 500 000 

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот  6 500 000 6 500 000 

Разом доходів 6 500 000 6 500 000 

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л. Гах

Керуючий справами виконкому                                                                                                      О. Макара

Додаток 1
до розпорядження міського голови

Зміни  до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2017 рік

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом
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Додаток 2
до розпорядження міського голови
27.11.2017  № 504

(грн.)

з них

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

1500000 15
Управління праці та соціального захисту населення 
(головний розпорядник) 6 500 000 6 500 000 6 500 000

1510000
Управління праці та соціального захисту населення 
(відповідальний виконавець) 6 500 000 6 500 000 6 500 000

1513010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот

6 500 000 6 500 000 6 500 000

090201 1513011 3011 1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 

50 000 50 000 50 000

бюджет 
розвитку

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік по субвенціях з державного бюджету за головним розпорядником 
коштів міського бюджету у розрізі відповідального виконавця за бюджетною  програмою

Код ТКВК

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код 
ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
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з них

бюджет 
розвитку

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

Код ТКВК

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код 
ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового  і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби 
цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою 
років, та які стали інвалідами 

090204 1513012 3012 1030

під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа 
слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам 
сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби; батькам та членам сімей 
військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули 
(померли) або пропали безвісти під час проходження військової 
служби; батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули 
(померли) або зникли безвісти під час виконання службових 
обов'язків, на житлово-комунальні послуги 

-10 000 -10 000 -10 000

090405 1513016 3016 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг 6 460 000 6 460 000 6 460 000

1513020 3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого 
та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 0 0 0
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з них

бюджет 
розвитку

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

Код ТКВК

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код 
ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

090202 1513021 3021 1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на 
придбання твердого палива та скрапленого газу 

-12 -12 -12
Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів 
внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони,

090205 1513022 3022 1030

 ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим 
зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років 
працівникам міліції, особам начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які 
стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям 
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, 
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових 
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх 
утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули 
(померли) або зникли безвісти під час виконання службових 
обов'язків, на придбання твердого палива

12 12 12

Всього 6 500 000 6 500 000 6 500 000

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                                       Л.Гах
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з них

бюджет 
розвитку

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

Код ТКВК

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС2

Код 
ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

Керуючий справами виконкому                                                                                                            О. Макара
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