
, (тис.грн.)

утримання 

та розвиток 

мостів/шлях

опроводів 

(ТПКВКМБ 

7441) 

утримання та 

розвиток інших 

об'єктів 

транспортної 

інфраструктури 

(ТПКВК 7442)

утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевих бюджетів 

(ТПКВК 7461)

утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок субвенції з 

державного 

бюджету (ТПКВК 

7462) 

здійснення заходів в 

рамках проведення 

експерименту з 

розвитку 

автомобільних доріг 

загального 

користування в усіх 

областях та м.Києві, а 

також дорожньої 

інфраструктури у 

м.Києві (ТПКВК 

7464)

ТПКВК 7363

утримання 

та розвиток 

мостів/шлях

опроводів 

(ТПКВКМБ 

7441) 

утримання та 

розвиток 

інших 

об'єктів 

транспортної 

інфраструкту

ри (ТПКВК 

7442)

утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктур

и за рахунок 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

(ТПКВК 7461)

утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктури 

за рахунок 

субвенції з 

державного 

бюджету 

(ТПКВК 7462) 

здійснення заходів в 

рамках проведення 

експерименту з 

розвитку 

автомобільних доріг 

загального 

користування в усіх 

областях та м.Києві, 

а також дорожньої 

інфраструктури у 

м.Києві (ТПКВК 

7464)

ТПКВК 

7363

За рахунок коштів місцевих 

бюджетів:
65423,40 0,00 64747,20 0,00 0,00 0,00 676,20 35358,80 0,00 35137,80 0,00 0,00 0,00 221,00

- субвенції з обласного 

бюджету
0,00 0,00

 - міст обласного 

підпорядкування
65423,40 64 747,2 676,2 35358,80 35 137,8 221,0

 - бюджетів об'єднаних 

територіальних громад
0,00 0,00

 -районного 0,00 0,00

 - міст районного 

підпорядкування, селищних, 

сільських бюджетів

0,00 0,00

За рахунок коштів 

державного фонду 

регіонального розвитку

0,00 0,00

За рахунок коштів субвенції 

на соціально-економічний 

розвиток окремих територій

22509,20 22 509,2 7184,60 7 184,6

За рахунок субвеніїї з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

створення, модернізацію 

інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад

0,00 0,00

За рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання 

автомобільних доріг 

загального користування 

місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у 

населених пунктах

0,00 0,00

За рахунок здійснення заходів 

в рамках проведення 

експерименту з розвитку 

автодоріг загального 

користування, ділянок 

вулиць і доріг міст та інших 

населених пунктів, що 

суміщяються з автодорогами 

загального користування , в 

усіх областях та м.Києві

0,00 0,00

Всього 87 932,6 0,0 64 747,2 0,0 0,0 0,0 23 185,4 42 543,4 0,0 35 137,8 0,0 0,0 7 405,6

у тому числі

Джерела фінансування

Передбачено видатки 

Інформація про фінансування видатків на  будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  по м. Ужгород                                                 

(Департамент міського господарства Ужгородської міської ради) за станом на 01 жовтня 2018р.

у тому числі

Разом Разом

Касові видатки


