
Доповнення 2 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік" 

 
1. Доповнити преамбулу словами наступного змісту "висновок про 

перевиконання бюджету розвитку міста за січень 2019 року 13.02.2019                      
№ 92/33/03-20,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р.                 
№ 39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій", розпорядження голови Закарпатської обласної 
державної адміністрації 18.02.2019 № 94 "Про перелік об’єктів будівництва, 
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах". 

2. Доповнити наступні додатки проекту рішення:  
додаток 1 "Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 2019 рік" 

згідно з додатком 1; 
додаток  2 "Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 рік" 

згідно з додатком 2; 
додаток 3 "Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Ужгород на 

реалізацію  місцевих/регіональних програм у 2019 році" згідно з додатком 3; 
додаток 6 "Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" 
згідно з додатком 6; 

додаток 7 "Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 
2019 році" згідно з додатком 7; 

3. Проект рішення доповнити пунктами наступного змісту: 
 Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 
рік  за рахунок  доходів спеціального фонду згідно з додатком 11.  

Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 
рік по субвенціях з державного бюджету згідно з додатком 12.  

Затвердити  зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік згідно 
з додатком 13. 

Затвердити  перелік об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг 
комунальної власності, що фінансуються у 2019 році за рахунок коштів субвенції з 
місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету згідно з додатком 14. 

 
 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 



Супровідна записка 
до доповнення 2 до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста  

Ужгород на 2019 рік»  
 
За рахунок перевиконання надходжень спеціального фонду бюджету 

розвитку за січень 2019 року збільшуються бюджетні призначення 
спеціального фонду бюджету розвитку головним розпорядникам коштів у 
сумі 1 668 400 грн. 

В розрізі головних розпорядників коштів:  
департаменту міського господарства всього в сумі  1 550 980 грн., з 

них:   
на Програму капітального ремонту житлового фонду  м. Ужгород на 

2018-2022 роки в сумі 60 000 грн.; 
на Програму реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки в сумі                                
1 490 980 грн.; 

виконкому в сумі 60 000 грн. на придбання  комп’ютерної техніки по 
коду ТПКВКМБ  0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах»; 

управлінню охорони здоров’я в сумі 57 420 грн. на співфінансування до 
субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій. 

По департаменту міського господарства пропонується перерозподіл 
бюджетних призначень між загальним та спеціальним фондом в сумі                   
199 500 грн. по  Програмі реконструкції та капітального ремонту мережі 
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки (кошти 
співфінансування проекту НЕФКО).  

По управлінню капітального будівництва пропонується перерозподіл 
бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та 
об’єктами на загальну суму 778 900 грн. 

За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій збільшуються 
бюджетні призначення управлінню охорони здоров’я по спеціальному фонду 
бюджету розвитку по коду ТПКВКМБ 0717363 всього в сумі 1 914 000 грн., з 
них на «Придбання станціонарної ультразвукової діагностичної системи для 
Ужгородського міського пологового будинку, вул. Грибоєдова, 20 Б, м. 
Ужгород» в сумі 1 338 000 грн. та на «Придбання портативної ультразвукової 
діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул. 
Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород» в сумі 576 000 грн. 

За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету збільшуються бюджетні призначення департаменту міського 
господарства по спеціальному фонду по коду ТПКВКМБ 1217462 
«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 



за рахунок субвенції з державного бюджету» в сумі 5 000 000 грн.  на 
капітальний ремонт вул. Собранецької  (від вул. Митної до міжнародного 
пункту пропуску „Ужгород” в м. Ужгород) по Програмі  благоустрою міста 
Ужгород на 2018-2022 роки. 

 
 
Директор департаменту фінансів 
та бюджетної політики              Л. ГАХ 



Додаток 1

до рішення             сесії міськради VII скликання
 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

№

грн.

у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

1200000 12 Департамент міського господарства  (головний розпорядник) 199 500 199 500 -199 500 -199 500 -199 500 0

1210000
Департамент міського господарства  (відповідальний 
виконавець) 199 500 199 500 -199 500 -199 500 -199 500 0

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 199 500 199 500 -199 500 -199 500 -199 500 0

1500000 15
Управління капітального будівництва (головний 
розпорядник) 0 0 0 0

1510000
Управління капітального будівництва (відповідальний 
виконавець) 0 0 0 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 200 000 200 000 200 000 200 000

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 298 900 298 900 298 900 298 900

1516090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 280 000 280 000 280 000 280 000

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -778 900 -778 900 -778 900 -778 900

Всього 199 500 199 500 -199 500 -199 500 -199 500 0

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                 А.  СУШКО

Разом
усього оплата праці

видатки 
споживання

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

видатки 
споживання усьоговидатки 

розвитку

Зміни до розподілу
видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

1



                          №

грн.

Разом    у  т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 714 500,00 1 714 500,00 1 714 500,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 0,00 -1 714 500,00 1 714 500,00 1 714 500,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 0,00 -1 714 500,00 1 714 500,00 1 714 500,00
Загальне фінансування 0,00 -1 714 500,00 1 714 500,00 1 714 500,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 714 500,00 1 714 500,00 1 714 500,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 714 500,00 1 714 500,00 1 714 500,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 0,00 -1 714 500,00 1 714 500,00 1 714 500,00
Загальне фінансування 0,00 -1 714 500,00 1 714 500,00 1 714 500,00

Секретар ради А. СУШКО

Додаток 2

Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 рік 

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
Усього

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

до рішення                сесії міськради 
VII скликання
"Про зміни до бюджету міста 
Ужгород на 2019 рік"



грн.

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1200000 12
Департамент міського господарства  (головний 
розпорядник) 6 550 980,00 199 500,00 6 351 480,00 1 351 480,00

1210000
Департамент міського господарства  (відповідальний 
виконавець) 6 550 980,00 199 500,00 6 351 480,00 1 351 480,00

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово- комунального господарства

Програма капітального ремонту житлового фонду  м. Ужгород 
на 2018-2022 роки

Рішення ХVІІІ сесії VІІ 
скликання від 14.12.2017р. 
№904 60 000,00 60 000,00 60 000,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі 
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки

Рішення Х сесії VІІ 
скликання  26.01.2017р. 
№557 1 490 980,00 1 490 980,00 1 490 980,00

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма реконструкції та капітального ремонту мережі 
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки (в 
т.ч. кошти співфінансування проекту НЕФКО)

Рішення Х сесії VІІ 
скликання 26.01.2017р. 
№557 0,00 199 500,00 -199 500,00 -199 500,00

1217462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 
державного бюджету

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 
роки(субвенція з держбюджету)

Рішення ХVIІ сесії VІI 
скликання 09.11.2017р. № 
805 5 000 000,00 5 000 000,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 6 550 980,00 199 500,00 6 351 480,00 1 351 480,00

А.  СУШКО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 Додаток 3                                                                                                                            
до рішення       сесії міськради VІІ скликання                                             

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"                                                                                                                 
№

Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Ужгород на реалізацію  місцевих/регіональних програм у 2019 році

Дата та номер документа, 
яким затверджено місцеву 

регіональну програму
Усього

Секретар ради

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціонал

ьної 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0700000 07
Управління охорони здоров'я (головний 
розпорядник) 1 914 000,00

0710000
Управління охорони здоров'я 
(відповідальний виконавець) 1 914 000,00

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Придбання станціонарної ультразвукової 
діагностичної системи для Ужгородського 
міського пологового будинку, 
вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород 1 338 000,00

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

Придбання портативної ультразвукової 
діагностичної системи для Ужгородського 
міського пологового будинку, 
вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород 576 000,00

УСЬОГО: 1 914 000,00

А.  СУШКО

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмної класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 
об'єкта, 
гривень

                                                                                                                                                                                  
Секретар ради

до рішення                   сесії міськради VII скликання
Додаток 6

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

грн.

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування об’єкта відповідно  до проектно- 
кошторисної документації

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1200000 12
Департамент міського господарства  
(головний розпорядник) -199 500

1210000
Департамент міського господарства  
(відповідальний виконавець) -199 500

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Реконструкція системи вуличного освітлення 
м. Ужгорода ІІ черга (проект НЕФКО 
співфінансування) 2019 14 850 000 -199 500 0

1500000 15
Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник) -778 900

1510000
Управління капітального будівництва 
(відповідальний виконавець) -778 900

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик для міні-футболу зі 
штучним покриттям в класичній гімназії по 
вул. 8-го Березня м. Ужгород - будівництво 2018-2019 1 612 237 -778 900 1

УСЬОГО: -978 400

А. СУШКО

до рішення                   сесії міськради VII скликання
Додаток 7

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

грн.

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування об’єкта відповідно  до проектно- 
кошторисної документації

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Обсяг видатків 
бюджету 
розвитку, 
гривень

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість 
об'єкта, 
гривень

                                                                                                                                                                                  
Секретар ради

1



Додаток 11

до рішення             сесії міськради VII скликання
 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

№

грн.

у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 60 000 60 000 60 000 60 000

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 60 000 60 000 60 000 60 000

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 60 000 60 000 60 000 60 000

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) 57 420 57 420 57 420 57 420

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 57 420 57 420 57 420 57 420

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій 57 420 57 420 57 420 57 420

1200000 12 Департамент міського господарства (головний розпорядник) 1 550 980 1 550 980 1 550 980 1 550 980

1210000
Департамент міського господарства (відповідальний 
виконавець) 1 550 980 1 550 980 1 550 980 1 550 980

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-
комунального господарства 60 000 60 000 60 000 60 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 490 980 1 490 980 1 490 980 1 490 980

Всього 1 668 400 1 668 400 1 668 400 1 668 400

Секретар ради А. СУШКО

Зміни до розподілу
видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік  за рахунок доходів спеціального фонду 

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

Разом
усього оплата праці

видатки 
споживання

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

видатки 
споживання усьоговидатки 

розвитку

1



Додаток 12

до рішення             сесії міськради VII скликання
 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

№

грн.

у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) 1 914 000 1 914 000 1 914 000 1 914 000

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 1 914 000 1 914 000 1 914 000 1 914 000

0717363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 1 914 000 1 914 000 1 914 000 1 914 000

1200000 12 Департамент міського господарства  (головний розпорядник) 5 000 000 5 000 000 5 000 000

1210000 Департамент міського господарства  (відповідальний виконавець) 5 000 000 5 000 000 5 000 000

1217462 7462 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Всього 6 914 000 1 914 000 6 914 000 6 914 000

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                 А.  СУШКО

Разом
усього оплата праці

видатки 
споживання

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

видатки 
споживання усьоговидатки 

розвитку

Зміни до розподілу
видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік по субвенціях з державного бюджету

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів

Код 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

1



Додаток 13
до рішення                     сесії міськради VII скликання
            "Про зміни до бюджету міста Ужгорода на 2019 рік"

№

грн.

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 668 400 1 668 400 1 668 400 
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  935 000 935 000 935 000 

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності  935 000 935 000 935 000 

33000000 Кошти від продажу землі  і нематеріальних активів 733 400 733 400 733 400 
33010000 Кошти від продажу землі 733 400 733 400 733 400 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим 733 400 733 400 733 400 
Всього доходів 1 668 400 1 668 400 1 668 400 

40000000 Офіційні трансферти 1 914 000 5 000 000 6 914 000

41000000 Від органів державного управління 1 914 000 5 000 000 6 914 000

41030000 Субвенції з державного бюджету 1 914 000 1 914 000

41034500 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 1 914 000 1 914 000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 000 000 5 000 000

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 5 000 000 5 000 000
Всього доходів 1 914 000 6 668 400 1 668 400 8 582 400

А. СУШКОСекретар ради

Спеціальний фонд

Разом 

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд



Додаток 14

                          №

1 2 3 4 5 8

1200000 12
Департамент міського господарства  (головний 
розпорядник) 5 000 000

1210000
Департамент міського господарства  
(відповідальний виконавець) 5 000 000

1217462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 
державного бюджету

Капітальний ремонт вул. Собранецької (від вул. Митної 
до міжнародного пункту пропуску „Ужгород” в м. 
Ужгород) 5 000 000

УСЬОГО: 5 000 000

А. СУШКО

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

                                                                                                                                                                                  

Перелік об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності, що фінансуються у 2019 році за рахунок коштів субвенції з 
місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування об’єкта відповідно  до проектно- 
кошторисної документації

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Секретар ради

до рішення                   сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Обсяг 
фінансування у 

2019 році, 
гривень

1


	zmist доповнення 2
	Доповнення 2
	Доповнення 2
	до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"
	до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"
	Міський голова         Б. АНДРІЇВ
	Міський голова         Б. АНДРІЇВ

	пояснююча до доп 2
	dod 1 перерозподіл
	дод.1 

	dod 2 фінансування зі змінами
	dod 2

	dod 3 Програми
	дод.5

	dod 6 перелік розвитку соц.економ
	dod 4

	dod 7 бюджет розвитку
	dod 4

	dod 11 перевиконання спецфонду
	дод.3 

	dod 12 субвенції з держбюджету
	дод.1 

	dod 13 доходи
	дод 1

	dod 14 субв.на дороги
	dod 4


