
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про зміни до бюджету 

міста Ужгород на 2020 рік  

 

07201100000 
(код бюджету) 

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні", статті  23, 101 Бюджетного кодексу 

України,  враховуючи рішення тридцять восьмої сесії (позачергової) VII 

скликання Ужгородської районної ради від 14.04.2020 року № 663 "Про 

Програму поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському 

районі на 2020-2025 роки", лист Ужгородської районної державної 

адміністрації 15.04.2020 № 324/02-31,  висновок департаменту фінансів та 

бюджетної політики 16.04.2020 р. №320/33/03-20 "Про перевиконання бюджету 

розвитку міста за січень-березень 2020 року", 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 

рік згідно з додатком 1. 

2. Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету міста  Ужгород на 

2020 рік згідно з додатком 2. 

3. Затвердити перелік видатків іншої субвенції з місцевого бюджету по 

загальному фонду бюджету міста Ужгород згідно з додатком 3. 

4. Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 

2020 рік за рахунок  перевиконання надходжень спеціального фонду бюджету 

згідно з додатком 4. 

5. Затвердити зміни до розподілу витрат  бюджету міста Ужгород на 

реалізацію  місцевих/регіональних програм на 2020 рік згідно з додатком 5. 

6. Затвердити зміни до обсягу доходів  бюджету міста  Ужгород на 2020 

рік згідно з додатком 6. 

7. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2020 рік на 

суму 2 315 500 грн. 

8. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 



 9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Готра В. В.). 

 

 

Міський голова                    Богдан АНДРІЇВ 

 



Додаток 1

         №

07201100000

(код бюджету) (грн)

загального фонду на: 

1 2 3 4

07312200000 Ужгородський район 395 000 395 000

УСЬОГО 395 000 395 000

Секретар ради Андріана СУШКО

усього
Код бюджету

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Інші субвенції з місцевого 

бюджету (КПКВК 3719770)

до рішення        сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції

Зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 рік

1



Додаток 2

до рішення                сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 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) 1 920 500 1 920 500 1 920 500

1210000

Департамент міського господарства 

(відповідальний виконавець) 1 920 500 1 920 500 1 920 500

1216013 6013 0620

Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства 1 226 000 1 226 000 1 226 000

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства 694 500 694 500 694 500

3700000 37

Департамент фінансів та бюджетної політики 

(головний розпорядник) 395 000 395 000 395 000

3710000

Департамент фінансів та бюджетної політики  

(відповідальний виконавець) 395 000 395 000 395 000

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 395 000 395 000 395 000

3700000 37

Департамент фінансів та бюджетної політики 

(головний розпорядник) -2 315 500 -2 315 500

3710000

Департамент фінансів та бюджетної політики  

(відповідальний виконавець) -2 315 500 -2 315 500

3718700 8700 0133 Резервний фонд -2 315 500 -2 315 500

УСЬОГО 0 2 315 500 0

Секретар ради Андріана СУШКО

 №

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік 

07201100000

(код бюджету)

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разом

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фонд

усього
видатки 

споживання оплата праці
усього

оплата праці

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

Загальний фонд

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

з них

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1



Додаток 3

до рішення                сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

(грн.)

1 2 3

1 Ужгородський район 395 000

1.1

На реалізацію  "Програми поводження з твердими побутовими відходами в 

Ужгородському районі на 2020-2025 роки" 395 000

Андріана СУШКО

 №

Секретар ради

Сума

Перелік видатків іншої субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду бюджету міста Ужгород

№ з/п Назва адміністративно- територіальної одиниці /  назва видатків 

  07201100000

(код бюджету)

1



    до рішення             сесії міськради VII скликання

   "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 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) 300 000 300 000 300 000 300 000

1210000

Департамент міського господарства 

(відповідальний виконавець) 300 000 300 000 300 000 300 000

1217670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання 300 000 300 000 300 000 300 000

УСЬОГО 300 000 300 000 300 000 300 000

Секретар ради Андріана СУШКО

Спеціальний фонд

усього
видатки 

споживання

видатки 

споживання

з них

оплата праці

(код бюджету)

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджетів

комунальні 

послуги та 

енергоносії

усього

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

    Додаток 4

видатки 

розвитку

Разом

Загальний фонд

оплата праці

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік за рахунок  перевиконання надходжень спеціального фонду бюджету

07201100000

з них

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1



грн.

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) 2 220 500 1 920 500 300 000 300 000

1210000

Департамент міського господарства  (відповідальний 

виконавець) 2 220 500 1 920 500 300 000 300 000

1216013 6013 0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

міста Ужгород на 2018-2020 роки

Рішення  ХVІІІ сесії VІІ 

скликання 21.12.2017р. 

№939 1 226 000 1 226 000

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 

житлово-комунального господарства

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

міста Ужгород на 2018-2020 роки

Рішення  ХVІІІ сесії VІІ 

скликання 21.12.2017р. 

№939 694 500 694 500

1217670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб'єктів 

господарювання

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 

міста Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення  ХVІІІ сесії VІІ 

скликання 21.12.2017р. 

№939 300 000 300 000 300 000

Х Х Х УСЬОГО Х Х 2 220 500 1 920 500 300 000 300 000

Андріана СУШКО

№

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Секретар ради

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджетів

Додаток 5 

Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Ужгород на реалізацію  місцевих/регіональних програм на 2020 рік

07201100000
( код бюджету)

до рішення            сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

1



грн.

Усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

20000000 Неподаткові надходження  300 000 300 000 300 000

24000000 Інші неподаткові надходження  300 000 300 000 300 000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 300 000 300 000 300 000

Разом доходів 300 000 300 000 300 000

Секретар ради

Загальний 

фонд

    07201100000

  ( код бюджету)

Додаток 6

№

до рішення                   сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Андріана СУШКО

Спеціальний фонд

Зміни до обсягу доходів бюджету міста Ужгород на 2020 рік

КОД Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього

1



Супровідна записка 

до проєкту рішення "Про зміни до бюджету міста Ужгород  

на 2020 рік"  

Враховуючи рішення тридцять восьмої сесії (позачергової) 

VII скликання Ужгородської районної ради від 14.04.2020 року № 663 "Про 

Програму поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському 

районі на 2020-2025 роки", лист Ужгородської районної державної 

адміністрації 15.04.2020 № 324/02-31, протоколи засідань постійної комісії з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування 07.04.2020 № 169 та 16.04.2020 № 170, пропонується 

наступне: 

за рахунок зменшення обсягу резервного фонду міського бюджету в 

сумі 2 315 500 грн. збільшуються бюджетні призначення наступним 

головним розпорядникам: 

в сумі 395 000 грн. департаменту фінансів та бюджетної політики по 

КПКВК 3719770 "Інші субвенції з місцевого бюджету" для перерахування 

коштів бюджету Ужгородського району для реалізації "Програми 

поводження з твердими побутовими відходами в Ужгородському районі на 

2020-2025 роки"; 

в сумі 1 920 500 грн. департаменту міського господарства, з них: 

в сумі 1 226 000 грн. по КПКВК 1216013 "Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства" для реалізації "Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-

2020 роки" на покриття збитків за 2019 рік КП "Водоканал м. Ужгород"; 

в сумі 694 500 грн. по КПКВК 1216017 "Інша діяльність, пов'язана з 

експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства" для реалізації 

"Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород 

на 2018-2020 роки" на покриття збитків КП "КАТП 072801"; 

За рахунок перевиконання надходжень спеціального фонду бюджету 

розвитку в сумі 300 000 грн. збільшуються бюджетні призначення 

департаменту міського господарства по спеціальному фонду бюджету 

розвитку в сумі 300 000 грн. по КПКВК 1217670 "Внески до статутного 

капіталу суб'єктів господарювання" для реалізації "Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2022 роки" для 

КП "КАТП 072801". 

 

 

Заступник директора департаменту фінансів 

та бюджетної політики, начальник 

бюджетного відділу       Галина ГРАБ 
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