
Доповнення 2 
до проєкту рішення  

«Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік» 
 

 1. Доповнити преамбулу проєкту рішення наступними словами: 
 «розпоряджень Закарпатської обласної державної адміністрації 
21.10.2019 № 567 «Про перерозподіл обсягів субвенції», 29.10.2019 № 590 
«Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», рішення сорок 
четвертої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської 
області 23.10.2019 № 14 «Про затвердження договору про передачу коштів 
іншої субвенції та рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання Чопської 
міської ради 23.10.2019 № 16 «Про внесення змін до рішення міської ради від 
19 грудня 2018 року № 20 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)», 
враховуючи висновок департаменту фінансів та бюджетної політики про 
перевиконання бюджету розвитку міста за січень-жовтень 2019 року 
№ 808/33/03-20 від 07.11.2019. 

2. Проєкт рішення доповнити пунктами наступного змісту: 
Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік за рахунок зменшення  кредитних коштів  НЕФКО згідно з 
додатком 8. 

Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 
2019 рік по іншій субвенції з місцевого бюджету згідно з додатком 9. 

Визначити межу запозичень в 2019 році у розмірі 18 030 000 
(вісімнадцять мільйонів тридцять тисяч) грн., що включає І транш кредиту 
Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в розмірі 3 600 000 грн. 
та кредит ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у розмірі 14 430 000 грн. Визначити 
граничний розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2019 року в сумі 
17 805 000 грн., що включає кредит Північної екологічної фінансової 
корпорації (НЕФКО) в розмірі 3 375 000 грн. з врахування погашення тіла 
кредиту у розмірі 225 000 грн., та кредит ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» у розмірі 
14 430 000 грн. 

Протягом періоду, на який здійснюються запозичення, сума погашення 
та обслуговування кредитів від Північної екологічної фінансової корпорації 
(НЕФКО) та від ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» не повинна перевищувати 
граничні показники, встановлені статтями 18 і 74 Бюджетного кодексу 
України для загального обсягу місцевого боргу, а також для видатків 
місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу.  

У додатку 1 «Зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 
2019 рік» до рішення XL сесії міськради VII скликання «Про зміни до 
бюджету міста Ужгород на 2019 рік» 29.10.2019 № 1714, код доходів 
41031600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту» змінити на код 41054500 «Субвенція з місцевого бюджету на 
будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 
спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету». 



3. Доповнити наступні додатки проєкту рішення: 
додаток 1 «Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік згідно з додатком 1»; 
додаток 2 «Зміни до розподілу витрат бюджету міста Ужгород на 

реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 2». 
додаток 3 «Зміни до фінансування бюджету міста Ужгород на 2019 рік, 

згідно з додатком 3»; 
додаток 4 «Зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік, 

згідно з додатком 4»; 
додаток 5 «Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік за рахунок доходів спеціального фонду згідно з додатком 5»; 
додаток 6 «Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 

2019 році згідно з додатком 6»; 
додаток 7 «Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік по субвенціях з державного бюджету згідно з додатком 7». 
4. Пункт 3 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Додатки 

№ 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
 
 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 



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

Ужгород  на 2019 рік»  
 

Враховуючи клопотання головних розпорядників бюджетних коштів 
пропонується перерозподіл видатків (додаток 1): 

по Ужгородській міській раді перерозподіляються бюджетні 
призначення в межах загального обсягу видатків по кодах економічної 
класифікації; 

по виконкому: 
перерозподіляються бюджетні призначення в сумі 596 500 грн. між 

загальним та спеціальним фондами  по Програмі "Безпечне місто Ужгород на 
2019-2022 роки"; 

по Програмі створення та накопичення міського матеріального резерву 
та промислових засобів індивідуального захисту органів дихання для 
непрацюючого  населення м. Ужгорода на 2017-2021 роки  зменшуються 
бюджетні призначення по загальному фонду бюджету у сумі 90 400 грн.; 

на Програму інформатизації діяльності Ужгородської міської ради та її 
виконавчих органів на 2019 рік збільшуються бюджетні призначення 
спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 90 400 грн.; 

перерозподіляються бюджетні призначення між загальним та 
спеціальним фондом по апарату управління у сумі 15 000 грн. на придбання 
радіосистеми до фотоапарату; 

по управлінню освіти здійснюється перерозподіл видатків  та 
зменшуються видатки по загальному фонду бюджету всього у сумі 3 078 100 
грн. , з них: 

на апарат управління зменшуються видатки на нарахування на 
заробітну плату  та збільшуються видатки на заробітну плату у сумі            
120 000 грн.; 

по дошкільним закладам здійснюється перерозподіл видатків  та 
збільшуються видатки по загальному фонду бюджету всього у сумі            
1 075 500 грн.; 

по загальноосвітнім школам здійснюється перерозподіл видатків  та 
зменшуються видатки по загальному фонду бюджету всього у сумі              
3 598 000 грн.; 

по професійно-технічним училищам здійснюється перерозподіл 
видатків  та зменшуються видатки по загальному фонду бюджету всього у 
сумі 692 400 грн.; 

на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (група 
бухгалтерського обліку та група матеріального забезпечення) збільшуються 
видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату всього у сумі 
180 800 грн.; 

по Інклюзивно-ресурсному центру здійснюється перерозподіл видатків  
та зменшуються видатки по загальному фонду бюджету всього у сумі           
44 000 грн.; 



за рахунок зменшення видатків загального фонду збільшуються 
видатки спеціального фонду в сумі 410 000 грн., 

 з них: 10 000 грн. на придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування по коду ПКВК 0611020 «Надання загальної 
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 
гімназіями, колегіумами»; 

 400 000 грн. на  «Спортивний майданчик  для міні-футболу зі штучним 
покриттям в Ужгородській спеціалізованій  ЗОШ  № 2 по вул. Підгірній,43 м. 
Ужгород – будівництво»; 

по управлінню охорони здоров’я здійснюється перерозподіл видатків 
шляхом передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету 
розвитку  у сумі 3 216 286 грн., з них: 

 по багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі населенню у сумі 
2 867 086 грн.( КНП « Центральна міська клінічна лікарня» – 2 500 000 грн., 
КНП «Дитяча міська поліклінічна лікарня» – 367 086 грн.) зменшено по 
загальному фонду бюджету та 2 514 286 грн. збільшено по спеціальному 
фонду; 

по амбулаторно-поліклінічній допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги (КНП «Ужгородська міська поліклініка») –342 000 грн.; 

по лікарсько-акушерській допомозі  вагітним, породіллям та 
новонародженим 360 000 грн.; 

по Програмі розвитку паліативної та хоспісної допомоги у м. Ужгород 
на 2019-2023 роки збільшено по загальному фонду на 352 800 грн. 

по департаменту праці та соціального захисту населення: 
на утримання апарату управління зменшуються видатки всього у сумі 

500 000 грн. ( у тому числі зменшуються видатки на заробітну плату у сумі 
800 000 грн., збільшуються видатки на нарахування на заробітну плату у сумі 
100 000 грн. та на оплату інших послуг – у сумі 200 000 грн.); 

на Програму додаткових гарантій соціального захисту громадян на 
2019 рік збільшуються видатки у сумі 465 000 грн.; 

на міську Програму сімейної, гендерної політики, запобігання та 
протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки 
збільшуються видатки у сумі 35 000 грн.; 

 по управлінню у справах культури,  молоді та спорту здійснюється 
перерозподіл видатків  та зменшуються видатки по загальному фонду 
бюджету всього у сумі 192  000 грн.: 

 по Ужгородській централізованій бібліотечній системі здійснюється 
перерозподіл видатків шляхом передачі коштів із загального фонду до 
спеціального фонду бюджету розвитку у сумі 32 000 грн., а саме: 

зменшуються видатки загального фонду бюджету на оплату 
природного газу ; 

збільшуються видатки спеціального фонду бюджету розвитку на 
придбання обладнання; 

по міському центру дозвілля зменшуються видатки по загальному 
фонду бюджету всього у сумі 110 000 грн.; 



по школам естетичного виховання збільшуються видатки по 
загальному фонду бюджету всього у сумі 70 000 грн.; 

по Ужгородській ДЮСШ № 1 зменшуються видатки по загальному 
фонду бюджету всього у сумі 120 000 грн. 

по департаменту міського господарства перерозподіляються 
бюджетні призначення між загальним та спеціальним фондами та між 
цільовими програмами, зокрема: 

загальний фонд 
зменшуються бюджетні призначення в сумі 3 750 000 грн. по Програмі 

благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки; 
збільшуються бюджетні призначення  в сумі 47 172 грн., в т. ч. на 

31 172 грн. по Програмі сприяння виконанню рішень судів та інших 
виконавчих документів на 2018-2022 роки та на 16 000 грн. на видатки по 
підключенню приміщень до постійного електропостачання по коду ПКВК 
1210180 «Інша  діяльність у сфері державного управління»; 

спеціальний фонд 
збільшуються бюджетні призначення в сумі 1 294 920 грн. по Програмі 

благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки; 
збільшуються бюджетні призначення в сумі 4 688 648 грн. по Програмі 

капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки; 
зменшуються бюджетні призначення в сумі 9 720 900 грн. по Програмі 

реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста 
Ужгород на 2017-2020 роки, в т.ч. в сумі 8 400 000 грн. за рахунок зменшення 
кредитних коштів НЕФКО по Реконструкції системи вуличного освітлення м. 
Ужгорода ІІ черга.  

зменшуються бюджетні призначення в сумі 959 840 грн. по 
Комплексній програмі відновлення історичного центру м. Ужгорода  на 2017-
2020 роки; 

по управлінню капітального будівництва пропонується перерозподіл  
бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та 
кредитування та об’єктами в сумі 901 400 грн.  

За рахунок зменшення коштів по загальному фонду по управлінню 
освіти збільшуються видатки управлінню капітального будівництва в сумі 
1 850 000 грн. на капітальний ремонт об’єктів освіти.; 

по управлінню муніципальної варти на апарат управління 
збільшуються видатки всього у сумі 176 900 грн., у тому числі: 

по загальному фонду бюджету у сумі 152 000 грн. на придбання 
форменного одягу та взуття працівників управління; 

по спеціальному фонду бюджету розвитку у сумі 24 900 грн. на 
придбання трьох принтерів-чеків для працівників відділу контролю за 
паркуванням; 

по управлінню міжнародного співробітництва та інновацій 
здійснюється перерозподіл видатків: 

по Програмі розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 
імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 
2018-2022 роки зменшуються видатки у сумі 45 000 грн.; 



по апарату управління  здійснюється перерозподіл видатків та 
збільшуються видатки всього у сумі 45 000 грн.; 

по департаменту фінансів та бюджетної політики : 
на обслуговування місцевого боргу за рахунок перерозподілу  

збільшуються видатки у сумі 271 632 грн.; 
по апарату управління  здійснюється перерозподіл видатків по кодах 

економічної класифікації в межах загального обсягу. 
Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України та 

враховуючи висновок департаменту фінансів та бюджетної політики про 
перевиконання бюджету розвитку міста за січень-жовтень 2019 року                         
№ 808/33/03-20 від 07.11.2019 розподілено кошти від перевиконання дохідної 
частини спеціального фонду бюджету розвитку міста за січень-жовтень               
2019 року в сумі 1 470 432 грн. управлінню капітального будівництва на 
Рекультивацію території існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок 
Ужгородського району II-га черга – будівництво (додаток 5). 

Пропонується перерозподіл видатків по субвенціях з державного 
бюджету (додаток 7): 

по департаменту праці та соціального захисту населення 
перерозподілити  бюджетні призначення між кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування, в межах обсягу субвенції з місцевого бюджету на 
виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму                       
8 500 000 грн. 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації 21.10.2019 № 567 «Про перерозподіл обсягів субвенції» та лист 
департаменту праці та соціального захисту населення 23.10.2019 № 34.06-
34/4059 щодо забезпечення фінансування видатків за надані пільги 
населенню, пропонується за рахунок збільшення обсягу «Субвенції 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, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету», збільшити бюджетні призначення 
департаменту праці та соціального захисту населення на загальну суму            
1 100 000 грн. 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації 29.10.2019 №590 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік» за рахунок зменшення обсягу субвенції 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 в сумі 50 000 грн. відповідно на цю суму  зменшуються 
бюджетні призначення департаменту праці та соціального захисту по коду 
ПКВКМБ 0813230 «Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного 
типу та прийомних сім'ях, 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" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, 
підтримка малих групових будинків». 

Враховуючи рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання Чопської 
міської ради  від 23.10.2019р. №14 «Про затвердження договору про 
передачу коштів іншої субвенції» та рішення сорок четвертої сесії сьомого 
скликання Чопської міської ради  від 23.10.2019р. №16 « Про внесення змін 
до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року № 20 «Про міський бюджет 
на 2019 рік» ( зі змінами) збільшити бюджетні призначення по загальному 
фонду Управлінню охорони здоров’я на загальну суму 1 000 000 грн., в тому 
числі : 

по КПКВК 0712010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» у сумі 700 000 грн.; 

по КПКВК 0712030 «Лікарсько – акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим» у сумі 300 000 грн. 

В зв’язку з підписанням додаткової угоди № 1 «Про внесення змін  до 
кредитного договору ESC 1/18 від 02.09.2019 р. з Північно екологічною 
фінансовою корпорацією НЕФКО» (договір ESC 1/18 від 19.11.2018р.), в 
частині зміщення дат погашення кредиту, що привело до вивільнення 
бюджетних призначень по Департаменту міського господарства по програмі 
реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста 
Ужгород на 2017-2020 роки в сумі 10 689 920 грн. в тому числі : 8 400 000 
грн. кошти НЕФКО та 2 289 920 грн. кошти співфінансування з міського 
бюджету (бюджет розвитку), які направлені на видатки спеціального фонду . 
  
 
 
Директор департаменту       Леся ГАХ 



грн.

у тому числі 
бюджету розвитку

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

0100000 01
Ужгородська міська рада (головний розпорядник)

0 0 73 000 0 0 0 0 0 0

0110000
Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець)

0 0 73 000 0 0 0 0 0 0

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  

0 73 000 0 0

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 491 100 491 100 -491 100 -491 100 -491 100 0

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 491 100 491 100 0 0 0 -491 100 -491 100 -491 100 0

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах -15 000 -15 000 15 000 15 000 15 000 0

0210180 0180 0133 Інша  діяльність у сфері державного управління 596 500 596 500 -506 100 -506 100 -506 100 90 400

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних  ситуацій та наслідків 
стихійного лиха -90 400 -90 400 0 -90 400

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) -3 078 100 -3 078 100 1 599 197 -5 570 310 0 410 000 410 000 410 000 -2 668 100

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -3 078 100 -3 078 100 1 599 197 -5 570 310 0 410 000 410 000 410 000 -2 668 100

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 0 120 000 0 0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 1 075 500 1 075 500 1 000 000 -1 170 100 0 1 075 500

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -3 598 000 -3 598 000 125 000 -4 289 210 10 000 10 000 10 000 -3 588 000

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 180 800 180 800 148 197 180 800

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -44 000 -44 000 5 000 -54 000 -44 000

0611110 1110 0930
Підготовка  кадрів професійно-технічними закладами та іншими 
закладами освіти -692 400 -692 400 201 000 -57 000 0 -692 400

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 400 000 400 000 400 000 400 000

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) -3 216 286 -3 216 286 0 0 0 3 216 286 3 216 286 3 216 286 0

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) -3 216 286 -3 216 286 0 0 0 3 216 286 3 216 286 0 0 0 3 216 286 0
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Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Додаток 1
до рішення                  сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

 №

видатки 
розвитку

Загальний фонд

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Зміни до розподілу
видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

1



у тому числі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=5+10
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Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів
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Спеціальний фонд

видатки 
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енергоносії

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -2 867 086 -2 867 086 2 514 286 2 514 286 2 514 286 -352 800

0712030 2030 0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та 
новонародженим

-360 000 -360 000 360 000 360 000 360 000 0

0712080 2080 0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги -342 000 -342 000 342 000 342 000 342 000 0

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 352 800 352 800 352 800

0800000 08
Департамент праці та соціального захисту населення (головний 
розпорядник) 0 0 -800 000 0

0810000
Департамент праці та соціального захисту населення 
(відповідальний виконавець) 0 0 -800 000 0

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах -500 000 -500 000 -800 000 -500 000

0813131 3131 1040
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної 
цільової соціальної програми «Молодь України» 35 000 35 000 35 000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 465 000 465 000 465 000

1000000 10
Управління у справах культури, молоді та спорту (головний 
розпорядник) -192 000 -192 000 -130 000 -32 000 32 000 32 000 32 000 -160 000

1010000
Управління у справах культури, молоді та спорту  (відповідальний 
виконавець) -192 000 -192 000 -130 000 -32 000 0 32 000 32 000 0 0 0 32 000 -160 000

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими) 70 000 70 000 0 70 000

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -32 000 -32 000 -32 000 32 000 32 000 32 000 0

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів -110 000 -110 000 -20 000 -110 000

1015031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл -120 000 -120 000 -110 000 -120 000

1200000 12
Департамент міського господарства (головний розпорядник)

-3 702 828 -3 702 828 0 -3 900 000 3 702 828 3 702 828 3 702 828 0

1210000
Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)

-3 702 828 -3 702 828 0 -3 900 000 3 702 828 3 702 828 3 702 828 0

1210180 0180 0133 Інша  діяльність у сфері державного управління 47 172 47 172 0 47 172

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-
комунального господарства 0 4 688 648 4 688 648 4 688 648 4 688 648

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -4 110 955 -4 110 955 -3 900 000 2 747 960 2 747 960 2 747 960 -1 362 995

1217442 7442 0456 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури 360 955 360 955 -1 443 860 -1 443 860 -1 443 860 -1 082 905

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 0 -2 289 920 -2 289 920 -2 289 920 -2 289 920

2
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1500000 15 Управління капітального будівництва (головний розпорядник) 2 379 568 2 379 568 2 379 568 2 379 568

1510000 Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець) 2 379 568 2 379 568 2 379 568 2 379 568

1510180 0180 0133 Інша  діяльність у сфері державного управління -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2 055 600 2 055 600 2 055 600 2 055 600

1516090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -125 600 -125 600 -125 600 -125 600

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 689 568 689 568 689 568 689 568

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 160 000 160 000 160 000 160 000

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку 100 000 100 000 100 000 100 000

2200000 22 Управління муніципальної варти  (головний розпорядник) 152 000 152 000 0 0 0 24 900 24 900 0 0 0 24 900 176 900

2210000 Управління муніципальної варти  (відповідальний виконавець) 152 000 152 000 0 0 0 24 900 24 900 0 0 0 24 900 176 900

2210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 152 000 152 000 24 900 24 900 24 900 176 900

2500000 25
Управління міжнародного співробітництва та інновацій  (головний 
розпорядник) 0 0 53 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2510000
 Управління міжнародного співробітництва та інновацій 
(відповідальний виконавець) 0 0 53 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 45 000 45 000 53 600 45 000

2517630 7630 0470 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності -45 000 -45 000 -45 000

3700000 37
Департамент фінансів та бюджетної політики (головний 
розпорядник) 271 632 271 632 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 271 632

3710000
Департамент фінансів та бюджетної політики  (відповідальний 
виконавець) 271 632 271 632 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 271 632

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 0 150 000 0 0

3



у тому числі 
бюджету розвитку

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

Разом
усього оплата праці

видатки 
споживання

видатки 
споживання

з них

Код 
Типової 
програм

ної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджеті

в

Код 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

усьогооплата праці

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

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

видатки 
розвитку

Загальний фонд

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 271 632 271 632 0 271 632

Усього: -9 274 482 -9 274 482 945 797 -9 502 310 0 9 274 482 9 274 482 0 0 0 9 274 482 0

 Секретар ради Андріана СУШКО
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грн.

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 0 506 100 -506 100 -506 100

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 0 506 100 -506 100 -506 100

0210180 0180 0133 Інша  діяльність у сфері державного управління Програма "Безпечне місто Ужгород на 2019-2022 роки"

Рішення ХХVІІІ сесії VІІ 
скликання 11.10.2018р. № 
1262 0 596 500 -596 500 -596 500

0210180 0180 0133 Інша  діяльність у сфері державного управління
Програма інформатизації діяльності Ужгородської 
міської ради та її виконавчих органів на 2019 рік 

Рішення XXXIV сесії  VII 
скликання 28.02.2019 № 
1429 90 400 90 400 90 400

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Програма створення та накопичення міського 
матеріального резерву та промислових засобів 
індивідуального захисту органів дихання для 
непрацюючого населення м. Ужгорода на 2017-2021 
роки

Рішення ХІVсесії VІІ 
скликання 13.07.2017р. № 
714 -90 400 -90 400

0700000 07
Управління охорони здоров'я (головний 
розпорядник) 352 800 352 800 0 0

0710000
Управління охорони здоров'я  (відповідальний 
виконавець) 352 800 352 800 0 0

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
Програма розвитку паліативної та хоспісної допомоги у 
м. Ужгород на 2019-2023 роки

Рішення ХХХVI сесії VІІ 
скликання 30.05.2019р. № 
1583 352 800 352 800

0800000 08
Департамент праці та соціального захисту 
населення (головний розпорядник) 500 000 500 000 0 0

0810000
Департамент праці та соціального захисту 
населення  (відповідальний виконавець) 500 000 500 000 0 0

0813131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми "Молодь України"

Програма сімейної,гендерної політики, запобігання та 
протидія домашньому насильству і торгівлі людьми на 
2019-2020 роки

Рішення ХХХVІ сесії VІІ 
скликання 30.05.2019р. № 
1539 35 000 35 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Програма додаткових гарантій соціального захисту 
громадян на 2019 рік

Рішення ХХVІІІ сесії VІІ 
скликання 11.10.2018р. № 
1256 465 000 465 000

1200000 12
Департамент міського господарства  (головний 
розпорядник) -8 351 000 -3 718 828 -4 632 172 -4 632 172

1210000
Департамент міського господарства  
(відповідальний виконавець) -8 351 000 -3 718 828 -4 632 172 -4 632 172

Додаток 2
до рішення                сесії міськради VII скликання

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

Загальний фонд

Спеціальний фонд

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

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

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



усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

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

1210180 0180 0133 Інша  діяльність у сфері державного управління
Програма сприяння виконанню рішень судів та інших 
виконавчих документів на 2018-2022 роки 31 172 31 172

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

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

Рішення ХХVІІІ сесії VІІ 
скликання  14.12.2017р. № 
904 4 688 648 4 688 648 4 688 648

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

Програма  розвитку  житлового  фонду  соціального 
призначення та житлових обʼєктів, які 
використовуються для забезпечення діяльності дитячих 
будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019 –2022 
роки

Рішення ХХХVІІІ сесії VІІ 
скликання 25.07.2019 № 
1643 65 000 65 000 65 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 
роки

Рішення ХVIІ сесії VІI 
скликання 09.11.2017р. № 
804 -1 372 175 -4 110 955 2 738 780 2 738 780

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 №557  
26.01.2017р. 969 020 969 020 969 020

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Комплексна програма відновлення історичного центру 
м.Ужгорода  на 2017-2020 роки

Рішення Х сесії VІІ 
скликання  від 
26.01.2017р. №556 -959 840 -959 840 -959 840

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 
роки

Рішення ХVIІ сесії VІI 
скликання 09.11.2017р. № 
804 -1 082 905 360 955 -1 443 860 -1 443 860

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма реконструкції та капітального ремонту мережі 
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 
роки (в т.ч. кошти кредиту НЕФКО -       8 400 000 грн., 
кошти співфінансування проекту НЕФКО  -2 289 920 
грн.)

Рішення Х сесії VІІ 
скликання №557  
26.01.2017р. -10 689 920 -10 689 920 -10 689 920

2500000 25
Управління міжнародного співробітництва та 
інновацій  (головний розпорядник) -45 000 -45 000 0 0

2510000
 Управління міжнародного співробітництва та 
інновацій (відповідальний виконавець) -45 000 -45 000 0 0

2517630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності

Програма розвитку транскордонного співробітництва та 
підтримки імплементації проектів міжнародної 
технічної допомоги  в м. Ужгород на 2018-2022 р.

Рішення ХVІІ сесії VІІ 
скликання 09.11.2017р. № 
789 -45 000 -45 000

Х Х Х Усього Х Х -7 543 200 -2 404 928 -5 138 272 -5 138 272

Андріана  СУШКОСекретар ради
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грн.

Разом    у  т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -32 000,00 32 000,00 32 000,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 0,00 -32 000,00 32 000,00 32 000,00

208100 На початок періоду

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 0,00 -32 000,00 32 000,00 32 000,00

300000 Зовнішнє фінансування -8 400 000,00 0,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00

301000
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями -8 400 000,00 0,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00

301100 Одержано позик -8 400 000,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00
Загальне фінансування -8 400 000,00 -32 000,00 -8 368 000,00 -8 368 000,00

400000 Фінансування за борговими операціями -8 400 000,00 0,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00
401000 Запозичення -8 400 000,00 0,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00
401200 Зовнішні запозичення -8 400 000,00 0,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00
401202 Середньострокові зобов'язання -8 400 000,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00

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

Додаток 3
до рішення                 сесії міськради VII скликання

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



600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -32 000,00 32 000,00 32 000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -32 000,00 32 000,00 32 000,00
602100 На початок періоду

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 0,00 -32 000,00 32 000,00 32 000,00
Загальне фінансування -8 400 000,00 -32 000,00 -8 368 000,00 -8 368 000,00

Андріана СУШКОСекретар ради



грн.

Разом    у  т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -1 205 000,00 -9 274 482,00 8 069 482,00 8 069 482,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів -1 205 000,00 -9 274 482,00 8 069 482,00 8 069 482,00

208100 На початок періоду -1 205 000,00 -1 205 000,00 -1 205 000,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 0,00 -9 274 482,00 9 274 482,00 9 274 482,00

300000 Зовнішнє фінансування -7 195 000,00 0,00 -7 195 000,00 -7 195 000,00

301000
Позики, надані міжнародними фінансовими 
організаціями -7 195 000,00 0,00 -7 195 000,00 -7 195 000,00

301100 Одержано позик -8 400 000,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00
301200 Погашено позик 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00

Загальне фінансування -8 400 000,00 -9 274 482,00 874 482,00 874 482,00

400000 Фінансування за борговими операціями -7 195 000,00 0,00 -7 195 000,00 -7 195 000,00
401000 Запозичення -8 400 000,00 0,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00
401200 Зовнішні запозичення -8 400 000,00 0,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00

Додаток 3
до рішення                 сесії міськради VII скликання

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

Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 рік 

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання



401202 Середньострокові зобов'язання -8 400 000,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00
402000 Погашення 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00
402200 Зовнішні зобов'язання 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00
402202 Середньострокові зобов'язання 1 205 000,00 1 205 000,00 1 205 000,00
600000 Фінансування за активними операціями -1 205 000,00 -9 274 482,00 8 069 482,00 8 069 482,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів -1 205 000,00 -9 274 482,00 8 069 482,00 8 069 482,00
602100 На початок періоду -1 205 000,00 -1 205 000,00 -1 205 000,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 0,00 -9 274 482,00 9 274 482,00 9 274 482,00
Загальне фінансування -8 400 000,00 -9 274 482,00 874 482,00 874 482,00

Андріана СУШКОСекретар ради



грн.

Усього у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 535 432 1 535 432 1 535 432
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1 535 432 1 535 432 1 535 432

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності  1 535 432 1 535 432 1 535 432
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1 535 432 1 535 432 1 535 432

40000000 Офіційні трансферти  2 050 000 2 050 000 0
41000000 Від органів державного управління  2 050 000 2 050 000 0
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 050 000 2 050 000 0

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 1 100 000 1 100 000

41050700

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 -50 000 -50 000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 000 000 1 000 000

Разом доходів 3 585 432 2 050 000 1 535 432 1 535 432

Секретар ради Андріана СУШКО

Спеціальний фонд

Загальний фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Усього

Додаток 4
до рішення                  сесії міськради VII скликання

 №

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік

"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)

65 000 65 000 65 000 65 000

1210000
Департамент міського господарства (відповідальний виконавець)

65 000 65 000 65 000 65 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального 
господарства 65 000 65 000 65 000 65 000

1500000 15
Управління капітального будівництва (головний 
розпорядник) 1 470 432 1 470 432 1 470 432 1 470 432

1510000
Управління капітального будівництва (відповідальний 
виконавець) 1 470 432 1 470 432 1 470 432 1 470 432

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 1 470 432 1 470 432 1 470 432 1 470 432

Усього 1 535 432 1 535 432 1 535 432 1 535 432

Секретар ради Андріана СУШКО

Спеціальний фонд

усього

Загальний фонд

з них

Додаток 5

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

усього

№

оплата праці
видатки 

споживання

Разом
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

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

видатки 
розвитку

з них

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевих бюджетів оплата праці

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 400 000

0610000
Управління освіти (відповідальний 
виконавець) 400 000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 
штучним покриттям в Ужгородській 
спеціалізованій  ЗОШ  № 2 по вул. 
Підгірній,43 м. Ужгород – будівництво 2019 1 614 294 400 000 100

1000000 10
Управління у справах культури, молоді та 
спорту (головний розпорядник) 82 000

1010000
Управління у справах культури, молоді та 
спорту  (відповідальний виконавець) 82 000

1017325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів 
фізичної культури і спорту Реконструкція стадіону "Автомобіліст" 2019 82 000 82 000 100

1200000 12
Департамент міського господарства  
(головний розпорядник) -11 649 760

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, %

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

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1210000
Департамент міського господарства  
(відповідальний виконавець) -11 649 760

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Реконструкція інженерних мереж по пл. Ш. 
Петефі 2017-2019 12 081 501 -959 840 100

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Реконструкція системи вуличного освітлення 
м. Ужгорода ІІ черга (проект НЕФКО 
співфінансування) 2019 14 850 000 -2 289 920 15

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Реконструкція системи вуличного освітлення 
м. Ужгорода ІІ черга (проект НЕФКО 
кредитні кошти) 2019 14 850 000 -8 400 000 43

1500000 15
Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник) 2 420 000

1510000
Управління капітального будівництва 
(відповідальний виконавець) 2 420 000

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Реконструкція підвищувальної насосної 
станції по вул. Собранецькій 2019 50 000 50 000 0

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво баскетбольного майданчика на 
прибудинковій території по вул. 8. Березня 
буд. 17,13,21 та вул. Грушевського буд. 55,57 
(проєкт громадського бюджету) 2019-2020 50 000 50 000 0

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво баскетбольного майданчика на 
прибудинковій території по вул. Бестужева 
буд. 4, вул. Заньковецька буд. 77 та вул. 
Легоцького буд 21, 23 (проєкт громадського 
бюджету) 2019-2020 30 000 30 000 0

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво баскетбольного майданчика на 
прибудинковій території по вул. Руданського 
буд. 5, вул. Благоєва буд. 8-12 та вул. 
Оноківська буд 8-14 (проєкт громадського 
бюджету) 2019-2020 30 000 30 000 0

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Рекультивація території існуючого 
сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського 
району II-га черга - будівництво 2017-2021 31 014 880 2 000 000 34

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво ДНЗ на 250 місць по вул. І. 
Франка 2017-2019 601 114 -500 000 2

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво ДНЗ на 280 місць по 
вул.Загорська,51 2017-2019 601 114 500 000 2

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво підключення існуючої мережі 
водопроводу для водозабезпечення міні-
котельні ДНЗ №15 по  вул. Л. Українки 2019 10 000 10 000 0

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво баскетбольного поля УЗОШ І-
ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької, 66 2017-2019 942 659 150 000 31

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №26 по 
пр. Свободи 2019-2020 100 000 -93 700 0

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво міні-котельні для ЗОШ №7 по 
вул. Дворжака 2019-2020 100 000 -92 100 0

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 
по пр. Свободи 2019-2020 100 000 93 700 0

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція міні-котельні для ЗОШ №7 по 
вул. Дворжака 2019-2020 100 000 92 100 0

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 
реалізуються за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку

Комплекс будівель під спортивно-
реабілітаційний центр інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату та інвалідів — 
учасників антитерористичної операції по 
вул. Ф.Тихого, 13б, у м. Ужгороді — 
реконструкція 2016-2021 36 056 544 100 000 30

УСЬОГО: -8 747 760

                                                                                                                                                                                  
Секретар ради Андріана   СУШКО
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                          №

грн.

у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

0800000 08
Департамент праці та соціального захисту 
населення (головний розпорядник) 1 050 000 1 050 000 1 050 000

0810000
Департамент праці та соціального захисту 
населення (відповідальний виконавець) 1 050 000 1 050 000 1 050 000

0813011 3011 1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до 
законодавства 1 100 000 1 100 000 1 100 000

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами -150 000 -150 000 -150 000

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини -200 000 -200 000 -200 000

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000

0813044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування -400 000 -400 000 -400 000

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 5 000 000 5 000 000 5 000 000

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям -300 000 -300 000 -300 000

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Додаток 7
до рішення                   сесії міськради VII скликання

Спеціальний фонд

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Разом

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів

видатки 
розвитку

з нихКод 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

оплата праці

з них

усього усього

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

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживанняоплата праці

1



у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

Спеціальний фонд

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Разом

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів

видатки 
розвитку

з нихКод 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

оплата праці

з них

усього усього

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

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживанняоплата праці

0813047 3047 1040
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям -2 450 000 -2 450 000 -2 450 000

0813049 3049 1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох 
років "муніципальна няня" 400 000 400 000 400 000

0813084 3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату 100 000 100 000 100 000

0813087 3087 1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім'ях 3 000 000 3 000 000 3 000 000

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, 
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" та оплата 
послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 
патронатного вихователя, підтримка малих групових 
будинків -50 000 -50 000 -50 000

Усього 1 050 000 1 050 000 1 050 000

Секретар ради Андріана   СУШКО

2



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)

-8 400 000 -8 400 000 -8 400 000 -8 400 000

1210000
Департамент міського господарства (відповідальний 
виконавець) -8 400 000 -8 400 000 -8 400 000 -8 400 000

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження -8 400 000 -8 400 000 -8 400 000 -8 400 000

Усього: -8 400 000 -8 400 000 -8 400 000 -8 400 000

 Секретар ради Андріана СУШКО

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Додаток 8
до рішення                  сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

 №
Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік за рахунок зменшення  кредитних коштів НЕФКО

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової 
програм

ної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджеті

в

Код 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

усьогооплата праці

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

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Разом
усього оплата праці

видатки 
споживання

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

Загальний фонд

1



(грн.)

з них

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

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

0710000 Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 1 000 000 1 000 000 1 000 000

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 800 000 800 000 800 000

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям 
та новонародженим 200 000 200 000 200 000

Всього 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Секретар ради Андріана СУШКО

видатки 
розвитку

Разом
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд Спеціальний фонд

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього

Додаток 9

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

 №

бюджет розвитку

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2019 рік по іншій субвенції з місцевого бюджету  

видатки 
споживання

з них

Всьоговидатки 
споживання

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
ТВКВКМБ/ 
ТПКВКМБ 

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків
згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

1
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