
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
28.12.2019 Ужгород                                       № 559

   

   

 

Про зміни до бюджету 

міста Ужгород на 2020 рік 

 

 

 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи зміни до наказу Міністерства фінансів України 16 грудня 2019 

року № 539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 

вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства 

фінансів України від 18 грудня 2019 року № 545 «Про затвердження Змін до 

бюджетної класифікації», пункт 15 рішення XLII сесії міської ради VII 

скликання 12 грудня 2019 року № 1800  "Про бюджет міста на 2020 рік": 

 

1. Внести зміни до назв бюджетних програм на 2020 рік  у додатках 3, 5, 6 

рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12 грудня 2019 року № 1800  

"Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік" за такими кодами ТПКВКМБ та 

КФКВК, а саме: 

 1020    Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми              0921 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 

1100     Надання спеціальної освіти школами естетичного                    0960 

виховання(музичними, художніми, хореографічними, 

театральними, хоровими, мистецькими) 

 1110   Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та           0930 

  іншими закладами освіти 

           1150    Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів         0990 

    викласти в такій редакції: 

           1020    Надання загальної середньої освіти закладами  загальної         0921 

           середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

             підрозділами (відділеннями, групами)) 



 1100    Надання спеціальної освіти мистецькими школами                  0960 

 1110   Підготовка  робітничих кадрів закладами професійної              0930 

  (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти 

           1150    Методичне забезпечення діяльності  закладів освіти                 0990 

 

2. Внести зміни до назв кодів класифікації доходів бюджету у додатку 1 

до рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12 грудня 2019 року № 1800  

"Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік", а саме: 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб 

земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що 

перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 

викласти в такій редакції: 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» 

25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних 

потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого 

майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб   

 

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради (Л. Гах) 

затвердити розпис доходів та видатків бюджету міста на 2020 рік із  

урахуванням вищезазначених змін та внести на затвердження сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 


