
Зміни до проекту рішення «Про проект бюджету міста Ужгород на 

2019 рік та прогноз бюджету міста Ужгород на 2020-2021 роки» 

 

У відповідності до прийнятих Законів України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» , доопрацьованого проекту обласного бюджету на 2019 рік 

договору про передачу коштів медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання послуг з охорони здоров’я населення міста 

Чоп 19 листопада 2018 року, договору про передачу коштів медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання послуг з 

охорони здоров’я населенню ОТГ с. Баранинці кредитного договору між  

міжнародною фінансовою організацією «Північна екологічна фінансова 

корпорація» та Ужгородською міською радою 19.11.2018 року № ESC 1/18, 

внести наступні зміни до проекту рішення «Про проект бюджету міста 

Ужгород на 2019 рік»: 

1. Внести зміни у текст проекту рішення «Про бюджет міста 

Ужгород на 2019 рік»: 

Викласти п. 1 проекту рішення в наступній редакції: 

Визначити на 2019 рік: 

доходи бюджету міста у сумі 1 456 989 300 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду бюджету міста –1 417 256 200 гривень та доходи 

спеціального фонду бюджету міста – 39 733 100 гривень згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

видатки бюджету міста у сумі 1 468 989 300 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду бюджету міста – 1 332 624 800 гривень та видатки 

спеціального фонду бюджету міста – 136 364 500 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі 

84 631 400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі                             

96 631 400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста у розмірі 

1 000 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду 

бюджету міста, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету міста у розмірі 6 000 000 гривень, що 

становить 0,5 відсотків видатків загального фонду бюджету міста, 

визначених цим пунктом. 

2. Викласти п. 4 проекту рішення в наступній редакції : 

Затвердити розподіл витрат бюджету міста Ужгород на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році у сумі 

167 731 200 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення. 

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 5, 

проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями сесій міської 

ради. 

3. Доповнити зміст проекту рішення пунктом 5 наступного змісту: 



 Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються міською радою до 

спеціального фонду бюджету міста Ужгород у 2019 році від міжнародних 

фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

4. Внести зміни у додаток 1 «Доходи бюджету м. Ужгород на 2019 рік»: 

- найменування коду доходів «41050100» викласти у такій редакції: 

 „Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним 

будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових 

відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової 

енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, 

що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”; 

- найменування коду доходів «41050700» викласти у такій редакції: 

„Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення 

патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини 

в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”; 

- зменшити обсяг доходів бюджету міста в частині офіційних 

трансфертів на 25 988 000 грн., а саме: 

 по коду 41033900 „Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам” зменшити на 937 000 грн.; 

 по коду 41034200 „Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам” збільшити на 100 грн.; 

 по коду 41050100 „Субвенція з місцевого бюджету 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), управління 

багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за 

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та 

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних 

послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними 

договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” 

зменшити на 31 946 800 грн.; 

 - по коду 41051500 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної 

субвенції збільшити на 6 895 700 грн. 



 5. Внести зміни в  додаток 2 "Фінансування бюджету міста Ужгород на 

2019 рік": збільшити видатки спеціального фонду на 12 000 000 грн., в т. ч. 

бюджет розвитку в сумі 12 000 000 грн., за рахунок позики від міжнародної 

фінансової організації "Північна Екологічна Фінансова Корпорація". 

 6. Внести зміни у додаток 3 «Розподіл видатків бюджету міста Ужгород 

на 2019 рік»: зменшити видатки всього на 13 988 000  грн., з них по 

загальному фонду бюджету зменшити видатки на 25 988 000 грн., по 

спеціальному фонду бюджету збільшити видатки на 12 000 000 грн., у тому 

числі: 

 6.1. По головному розпоряднику коштів управління освіти зменшити 

видатки загального фонду бюджету всього на 715 900 грн., з них: 

 по КТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» зменшити видатки загального фонду бюджету всього на 

715 900 грн. ( за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам зменшити видатки на 937 000 грн., за рахунок коштів міського 

бюджету збільшити видатки на 221 100 грн.). 

 6.2. По головному розпоряднику коштів відділ охорони здоров’я 

збільшити видатки загального фонду бюджету всього на 6 895 800 грн., з них: 

 по КТПКВКМБ 0712010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» збільшити видатки загального фонду бюджету всього 

на 3 348 900 грн. ( в тому числі: за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 100 грн.; за рахунок коштів медичної 

субвенції, переданої з Чопського міського бюджету на 1 080 000 грн.; за 

рахунок коштів медичної субвенції, переданої з бюджету ОТГ с. Баранинці 

на 2 268 800 грн.) 

по КТПКВКМБ 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 

породіллям та новонародженим» збільшити видатки загального фонду 

бюджету всього на 980 000 грн. ( в тому числі за рахунок коштів медичної 

субвенції, переданої з Чопського міського бюджету на 320 000 грн., за 

рахунок коштів медичної субвенції, переданої з бюджету ОТГ с. Баранинці 

на 660 000 грн.) 

по КТПКВКМБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню, крім первинної медичної допомоги» за рахунок коштів медичної 

субвенції, переданої з бюджету ОТГ с. Баранинці на 2 000 000 грн. 

по КТПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» збільшити видатки загального фонду 

бюджету всього на 566 900 грн. (в тому числі за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на 566 900 грн.) 

6.3. По головному розпоряднику коштів департамент фінансів та 

бюджетної політики зменшити видатки загального фонду бюджету всього на                     

221 100 грн., з них: 



по КТПКВКМБ 3719110 «Реверсна дотація» зменшити видатки 

загального фонду бюджету на 221 100 грн. 
 6.4. По головному розпоряднику департаменту міського господарства, 

за рахунок коштів кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації 

(НЕФКО), збільшити бюджетні призначення по коду ТПКВКМБ 1217640 

"Заходи з енергозбереження" в сумі 12 000 000 грн.  

 6.5 По головному розпоряднику департаменту праці та соціального 

захисту населення по субвенції з державного бюджету, зменшити бюджетні 

призначення всього в сумі 31 946 800 грн., з них: 

 по коду ТПКВКМБ 0813011 "Надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства" в сумі 8 000 000 грн. 

 по коду ТПКВКМБ 0813012 "Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послу" в сумі                   

23 946 800 грн. 

7. Внести зміни в додаток 4 "Розподіл коштів бюджету розвитку за 

об’єктами у 2019 році": збільшити видатки бюджету розвитку на                                  

12 000 000 грн., з них: 

 по головному розпоряднику департаменту міського господарства по 

коду ТПКВКМБ 1217640 "Заходи з енергозбереження" по об’єкту 

"Реконструкція вуличного освітлення м. Ужгорода ІІ черга (проект НЕФКО 

(кредитні кошти)" загальною вартістю 14 850 000 грн. з обсягом видатків 

бюджету розвитку в сумі 12 000 000 грн. 

 8.  Внести зміни в додаток 5 "Розподіл витрат бюджету міста 

Ужгород на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році": 

збільшити видатки всього на 12 000 000 грн., з них спеціального фонду 

бюджету розвитку на 12 000 000 грн., в тому числі: 

 по головному розпоряднику департаменту міського господарства по 

коду ТПКВКМБ 1217640 "Заходи з енергозбереження" по Програмі 

реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста 

Ужгород на 2017-2020 роки збільшити бюджетні призначення по 

спеціальному фонду всього на 12 000 000 грн., в т. ч. бюджет розвитку на                    

12 000 000 грн. 

9. Викласти додаток 1 «Доходи бюджету м. Ужгород на 2019 рік» до 

проекту рішення в новій редакції згідно з додатком 1. 

10.  Викласти додаток 2 «Фінансування бюджету міста  Ужгород на 

2019 рік»  до проекту рішення в новій редакції згідно з додатком 2. 

11. Викласти додаток 3 «Розподіл видатків бюджету м. Ужгород на 

2019 рік» до проекту рішення в новій редакції згідно додатку 3. 

12.  Викласти додаток 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році 

будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» до проекту 

рішення в новій редакції згідно з додатком 4. 

13.  Викласти додаток 5 «Розподіл витрат бюджету міста Ужгород на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році» до проекту рішення в 

новій редакції згідно з додатком 5. 



14. Пункт 17 змісту проекту рішення викласти в новій редакції: 

«Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною». 

15. Змінити нумерацію пунктів змісту проекту рішення з №№ 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 на №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20. 
  

 

 


