
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про зміни до бюджету міста  

Ужгород на 2019 рік 

 

 

Відповідно до статті 23, 103²  Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15 рішення 

ХХХ сесії міської ради VIІ скликання 13.12.2018  № 1370 «Про бюджет міста 

Ужгород на 2019 рік», рішення п’ятнадцятої сесії Закарпатської обласної ради 

VII скликання 16.05.2019 № 1473 «Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік» ( зі 

змінами від 4 квітня 2019 року), рішення п’ятнадцятої сесії Закарпатської 

обласної ради VII скликання ( друге пленарне засідання) 23.05.2019 № 1489 

«Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 

«Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами від 4 квітня,16 травня 2019 

року). 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік, 

згідно з додатком 1. 

2. Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 

2019 рік по субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 

на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету, згідно з додатком 2. 

3. Затвердити зміни до переліку  видатків за рахунок субвенції з  

місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, згідно з 

додатком 3. 

4. Затвердити зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 

рік, згідно з додатком 4. 

5. Затвердити зміни до розподілу видатків за рахунок субвенції з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я 

за рахунок коштів медичної субвенції, згідно з додатком 5. 



6. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Готра В.В.). 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 



Супровідна записка 

до розпорядження міського голови 

«Про розподіл субвенції» 

 

Враховуючи рішення п’ятнадцятої сесії Закарпатської обласної ради 

VІІ скликання 16.05.2019 № 1473 «Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 13 грудня 2018 року № 1346 « Про обласний бюджет  на 2019 рік» ( 

зі змінами від 4 квітня 2019 року ), рішення п’ятнадцятої сесії Закарпатської 

обласної ради VII скликання ( друге пленарне засідання) 23.05.2019 № 

1489«Про внесення змін до рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року № 

1346 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами від 4 квітня,16 травня 

2019 року),та приведення у відповідність показників бюджету  пропонується 

за рахунок збільшення доходів на суму 3 158 300 грн. збільшити бюджетні 

призначення: 

- управлінню освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету по КПКВК 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами» в сумі  2 683 900 грн., в тому числі 

1 112 100 грн. по загальному фонду, 1 571 800 грн. по спеціальному фонду 

бюджету.  

- управлінню охорони здоров’я за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за 

рахунок коштів медичної субвенції в сумі 474 400 грн., в тому числі :  

 КПКВК 0712010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 414 400 грн.; 

 КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  - 

60 000 грн. 

 

 

 

 

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.

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 3 158 300 0 0 3 158 300

41000000 Від органів державного управління 3 158 300 0 0 3 158 300

41050000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 3 158 300 0 0 3 158 300

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 474 400 474 400

41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2 683 900 2 683 900

Всього доходів 3 158 300 0 0 3 158 300

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 2

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

0600000 06

Управління освіти (головний розпорядник)

1 112 100 1 112 100 0 0 0 1 571 800 1 571 800 0 0 0 1 571 800 2 683 900

0610000

Управління освіти (відповідальний виконавець)

1 112 100 1 112 100 0 0 0 1 571 800 1 571 800 0 0 0 1 571 800 2 683 900

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 1 112 100 1 112 100 1 571 800 1 571 800 1 571 800 2 683 900

Всього 1 112 100 1 112 100 0 0 0 1 571 800 1 571 800 0 0 0 1 571 800 2 683 900

Разом

усього

видатки 

споживан

ня

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

А.СУШКО

Зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік по субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

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 місцевих бюджетів усього
видатки 

споживання

з них

Загальний фонд Спеціальний фонд

Секретар ради

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку
оплата праці

1



Додаток 3

до рішення        сесії міськради VII скликання

Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік

_________________  №__________

грн.

Загальний 

фонд

Спеціальний фонду 

бюджету розвитку                      

1 2 3 4

0610000 06 Управління освіти 2 683 900 1 112 100 1 571 800

0611020 0921 Придбання послуг з доступу до інтернету закладів загальної середньої освіти 1 112 100 1 112 100

0611020 0921 Придбання персональних комп'ютерів 1 571 800 1 571 800

Разом: 2 683 900 1 112 100 1 571 800

А.СУШКО

Разом

в т.ч.

Перелік видатків за рахунок субвенції з з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

ФКВКБ
Назва об’єктів/ назва головного розпорядника коштів

Секретар ради 

1



до рішення        сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

_________________  №__________

грн.

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00

208000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів 0,00 -1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0,00 -1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00

Загальне фінансування 0,00 -1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0,00 -1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00

Загальне фінансування 0,00 -1 571 800,00 1 571 800,00 1 571 800,00

А.СУШКОСекретар ради

Додаток 4

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.

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) 474 400,00 474 400,00 474 400,00

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 474 400,00 474 400,00 474 400,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 414 400,00 414 400,00 414 400,00

0712030 2030 0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та 

новонародженим 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Усього 474 400,00 474 400,00 474 400,00

А.СУШКО

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

Додаток 5

Секретар ради

Зміни до розподілу видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

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

1
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