
Доповнення  

до проєкту рішення  

«Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік» 

 

 1. Доповнити преамбулу проєкту рішення наступними словами: 

 статей 78, 108 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджень голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації 13.04.2020 № 211 «Про 

розподіл субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров’я у 2020 році», 12.05.2020 

№ 246 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік", висновок 

департаменту фінансів та бюджетної політики 18.05.2020 р. № 382/33/04-12 

«Про обсяги залишків коштів міського бюджету по спеціальному фонду 

бюджету». 

2. Доповнити наступні додатки проєкту рішення: 

Додаток 3 «Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2020 рік  згідно з додатком 3». 

3. Проєкт рішення доповнити пунктами наступного змісту: 

Затвердити зміни до доходів бюджету міста Ужгород на 2020 рік згідно 

з додатком 4. 

Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2020 рік по субвенціях з державного бюджету згідно з додатком 5. 

Затвердити зміни до фінансування бюджету міста Ужгород на 2020 рік 

згідно з додатком 6. 

Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення 

заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту  

об'єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами 

бюджету м. Ужгород на 2020 рік згідно з додатком 7. 

Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міста Ужгород на 

реалізацію  місцевих/регіональних програм на 2020 рік згідно з додатком 8. 

Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 

2020 рік за рахунок  залишку коштів спеціального фонду бюджету станом на 

01.01.2020 року згідно з додатком 9. 

Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород  на 

2020 рік згідно з додатком 10. 

Затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету  на  забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету згідно з 

додатком 11. 

Затвердити перелік видатків по коштах співфінансування з бюджету м. 

Ужгород на 2020 рік до субвенції з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету згідно з 

додатком 12. 



4. Доповнити рішення XLУІ сесії міської ради VII скликання 09 квітня 

2020 року № 1927 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік» 

пунктом 7 в наступній редакції: 

- «7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 

2020 рік згідно з додатком №7 до цього рішення», згідно з додатком 13. 

5. Пункт 8 рішення XLУІ сесії міської ради VII скликання 09 квітня 

2020 року № 1927 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік» 

вважати пунктом 9 та викласти його в наступній редакції: 

-«9. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною». 

6. Пункт 7 рішення XLУІ сесії міської ради VII скликання 09 квітня 2020 

року № 1927 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік», вважати 

пунктами 8, пункт 9 вважати пунктом 10. 

7. Пункт 8 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Додатки 

№ 1-13 до цього рішення є його невід’ємною частиною». 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 3

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

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) -1 047 300 -1 047 300 1 047 300 1 047 300 1 047 300 0

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -1 047 300 -1 047 300 1 047 300 1 047 300 1 047 300 0

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -730 000 -730 000 -730 000

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, 

групами)) -317 300 -317 300 1 047 300 1 047 300 1 047 300 730 000

1000000 10

Управління у справах культури, молоді та 

спорту (головний розпорядник) 0 0 -180 000 0

1010000

Управління у справах культури, молоді та 

спорту (відповідальний виконавець) 0 0 -180 000 0

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими) -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

1015062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 180 000 180 000 180 000

1200000 12

Департамент міського господарства (головний 

розпорядник) -100 000 -100 000 -600 000 -600 000 -600 000 -700 000

1210000

Департамент міського господарства 

(відповідальний виконавець) -100 000 -100 000 -600 000 -600 000 -600 000 -700 000

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -100 000 -100 000 -100 000

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства 450 000 450 000 450 000 450 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -350 000 -350 000 -350 000 -350 000

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

з них
Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів

видатки 

розвитку

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

Спеціальний фонд

усього
оплата праці

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

 №

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік 

07201100000

(код бюджету)

видатки 

споживанняоплата праці
усього

Разом

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів 

з них

1



у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

з них
Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів

видатки 

розвитку

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

Спеціальний фонд

усього
оплата праці

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

споживанняоплата праці
усього

Разом

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів 

з них

1217442 7442 0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури -700 000 -700 000 -700 000 -700 000

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) 700 000 700 000 700 000 700 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 700 000 700 000 700 000 700 000

1517442 7442 0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури 700 000 700 000 700 000 700 000

2700000 27

Управління економічного розвитку міста 

(головний розпорядник) -305 000 -305 000 305 000 305 000 305 000 0

2710000

Управління економічного розвитку міста 

(відповідальний виконавець) -305 000 -305 000 305 000 305 000 305 000 0

2717622 7622 0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 

курортів -305 000 -305 000 305 000 305 000 305 000 0

УСЬОГО: -1 452 300 -1 452 300 -180 000 1 452 300 1 452 300 1 452 300 0

Секретар ради Андріана СУШКО

2



Додаток 4

до рішення                сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

(грн.)

Усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5

40000000 Офіційні трансферти  5 376 600 5 376 600

41000000 Від органів державного управління  5 376 600 5 376 600

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 376 600 5 376 600

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 3 226 300 3 226 300

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 2 150 300 2 150 300

Разом доходів 5 376 600 5 376 600

Андріана СУШКОСекретар ради

Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього

 №

Зміни  до  доходів бюджету міста Ужгород на 2020 рік

Спеціальний фонд

Загальний фондКОД

07201100000

(код бюджету)



Додаток 5

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

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 782 600 782 600 2 443 700 2 443 700 2 443 700 3 226 300

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 782 600 782 600 2 443 700 2 443 700 2 443 700 3 226 300

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 782 600 782 600 2 443 700 2 443 700 2 443 700 3 226 300

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) 2 150 300 2 150 300 2 150 300

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 2 150 300 2 150 300 2 150 300

0712144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет 2 150 300 2 150 300 2 150 300

УСЬОГО: 2 932 900 2 932 900 2 443 700 2 443 700 2 443 700 5 376 600

Секретар ради Андріана СУШКО

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік по субвенціях з державного бюджету

07201100000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

Загальний фонд

оплата праці

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разомвидатки 

споживання

з них

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Спеціальний фонд

усього

1



07201100000

( код бюджету) (грн.)

Усього
   у  тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 135 076 -3 896 000 4 031 076 3 896 000

208000

Фінансування за рахунок змін залишків коштів 

бюджетів 135 076 -3 896 000 4 031 076 3 896 000

208100 На початок періоду 135 076 135 076

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0 -3 896 000 3 896 000 3 896 000

Загальне фінансування 135 076 -3 896 000 4 031 076 3 896 000

600000 Фінансування за активними операціями 135 076 -3 896 000 4 031 076 3 896 000

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 135 076 -3 896 000 4 031 076 3 896 000

602100 На початок періоду 135 076 135 076

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0 -3 896 000 3 896 000 3 896 000

Загальне фінансування 135 076 -3 896 000 4 031 076 3 896 000

Секретар ради

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Андріана СУШКО

Фінансування за типом кредитора

Додаток 6

до рішення                   сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

                          №

Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2020 рік 

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



                          №

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) -600 000

1210000

Департамент міського господарства  

(відповідальний виконавець) -600 000

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства 

Капітальний ремонт дашків житлового будинку по 

вул.Івана Франка,58Б (ОСББ "Олімп 4 в 

м.Ужгороді") 2020 62 500 50 000 83,4

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства 

 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 

по вул. Канальна,27 (ОСББ "Канальна,27") 2020 675 000 45 300 000 100,0

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства 

Капітальний ремонт металевої огорожі навколо 

дитячого будинку сімейного типу по вул. Михайла 

Салтикова-Щедріна,129 2020 151 553 100 000 66,0

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 

території по вул.Івана Франка,56а 2019-2020 1 256 099 5,1 -50 000 100,0

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 

території по вул. Канальна, 29-31 2020 300 000 -300 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення провулок Криничний 2020 150 000 -150 000

до рішення                   сесії міськради VII скликання

Додаток 7

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Рівень  

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту  об'єктів виробничої, 

комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами бюджету м.Ужгород на  2020 рік

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому числі проєктні роботи

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

07201100000
(код бюджету)

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, 

гривень

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмної класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 

освітлення вул. Дворжака 2020 150 000 150 000 100,0

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Реконструкція інженерних мереж по пл. Ш. Петефі 2017-2020 18 480 900 71,0 -500 000 100,0

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Виготовлення проектно-кошторисної документації 

та проведення експертизи на реконструкцію 

об'єктів благоустрою 2020 1 500 000 500 000 100,0

1217442 7442 0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 

інфраструктури

Капітальний ремонт розворотного майданчика по 

вул. Капушанській 2020 1 671 224 -700 000 42,0

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) 700 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 700 000

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 2020-2021 1 500 000 -200 000 15,0

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво баскетбольного майданчика на 

прибудинковій  території по вул. 8 Березня буд. 17, 

19, 21 та вул. Грушевського  буд. 55,57 2020-2021 1 500 000 200 000 15,0

1517442 7442 0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 

інфраструктури

Будівництво розворотного майданчика по вул. 

Капушанська в м.Ужгород 2020-2021 1 671 224 700 000 41,9

УСЬОГО: х х х 100 000 х

Секретар ради Андріана СУШКО

2



грн.

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 135 076 135 076

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 135 076 135 076

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель у 

м.Ужгород на 2020-2022 роки

Рішення ХLІ сесії VІІ 

скликання 14.11.2019 № 

1732 135 076 135 076

1000000 10

Управління у справах культури, молоді та  спорту 

(головний розпорядник) 180 000 180 000

1010000

Управління у справах культури, молоді та  спорт 

(відповідальний виконавець) 180 000 180 000

1015062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту, фінансової 

підтримки кращих спортсменів та команд, покращення 

матеріально-технічної спортивної бази в м. Ужгород на 2019-

2021 роки

Рішення ХХVІ сесії VІІ 

скликання 28.08.2018р. № 

1189 180 000 180 000

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) -700 000 -100 000 -600 000 -600 000

1210000

Департамент міського господарства  (відповідальний 

виконавець) -700 000 -100 000 -600 000 -600 000

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку житлового фонду соціального призначення 

та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення 

діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 

2019-2022 роки

Рішення ХХХVІІІ сесії VІI 

скликання 25.07.2019р. 

№1643 -100 000 -100 000

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 

житлово-комунального господарства

Програма розвитку житлового фонду соціального призначення 

та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення 

діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 

2019-2022 роки

Рішення ХХХVІІІ сесії VІI 

скликання 25.07.2019р. 

№1643 100 000 100 000 100 000

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 8  

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"

№

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

1



усього
у тому числі бюджет 

розвитку

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

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

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. № 

904 350 000 350 000 350 000

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

Рішення ХVIІ сесії VІI 

скликання 09.11.2017р. 

№804 -350 000 -350 000 -350 000

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 -700 000 -700 000 -700 000

2700000 27

Управління економічного розвитку міста  (головний 

розпорядник) 0 -305 000 305 000 305 000

2710000

Управління економічного розвитку міста 

(відповідальний виконавець) 0 -305 000 305 000 305 000

2717622 7622 0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та 

курортів

Програма розвитку туризму та формування позитивного 

інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення ХVІІ сесії VІІ 

скликання 09.11.2017р. № 

790 0 -305 000 305 000 305 000

Х Х Х УСЬОГО: Х Х -384 924 -225 000 -159 924 -295 000

Андріана СУШКОСекретар ради

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

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 135 076 135 076 135 076

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 135 076 135 076 135 076

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 135 076 135 076 135 076

УСЬОГО: 135 076 135 076 135 076

Секретар ради Андріана СУШКО

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 

видатки 

споживання

з них

оплата праці

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Спеціальний фондЗагальний фонд

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

    Додаток 9

видатки 

розвитку
усього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Разом

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік за рахунок  залишку коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2020 року

07201100000

(код бюджету)

1



Додаток 10

№

07201100000

(код бюджету) (грн)

загального 

фонду на 

спеціальн

ого фонду 

на:

закупівлю 

засобів 

навчання та 

обладнання 

(крім 

комп'ютерного) 

для учнівв 

початкових 

класів, що 

навчаються за 

новими 

методиками 

відповідно до 

Концепції 

НУШ

закупівля 

обладнання, 

інвентарю для 

фізкультурно-

спортивних 

приміщень, 

засобів 

навчання,у 

тому числі 

навчально-

методичної 

літератури, 

зошитів з 

друкованою 

основою для 

ЗЗСО, що 

беруть участь 

у експерименті

централізов

ані заходи з 

лікування 

зворих на 

цукровий 

та 

нецукровий 

діабет

за 

рахуно

к 

медичн

ої 

субвен

ції,пере

даної з 

Чопськ

ого 

міськог

о 

бюдже

ту

за 

рахунок 

медичної 

субвенції

, 

передано

ї з 

бюджету 

ОТГ 

с.Барани

нці

закупівлюс

учасних 

меблів для 

початкових 

класів нової 

української 

школи

закупівля 

комп'ютерн

ого 

обладнання 

для 

початкових 

класів 

закупівля 

обладнання, 

інвентарю для 

фізкультурно-

спортивних 

приміщень, 

засобів 

навчання,у тому 

числі навчально-

методичної 

літератури, 

зошитів з 

друкованою 

основою для 

ЗЗСО, що беруть 

участь у 

експерименті

Загальний 

фонд

Спеціальни

й фонд

9110 9770 9800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Державний бюджет 

України

07100000000 Обласний бюджет 782 600 677 800 104 800 2 150 300 2 150 300 2 443 700 1 757 000 616 700 70 000 5 376 600 2 932 900 2 443 700

УСЬОГО: 782 600 677 800 104 800 2 150 300 2 150 300 2 443 700 1 757 000 616 700 70 000 5 376 600 2 932 900 2 443 700

Секретар ради Андріана СУШКО

Зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 рік

Субвенції

Інша 

субвенція з 

місцевого 

бюджету

Субвенція 

на 

виконанн

я програм 

соціально-

економічн

ого 

розвитку 

регіонів

у тому числі

Разом

загального фонду на:

до рішення        сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

УСЬОГО субвенцій

субвенції 

здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції )

(КПКВК 0712144 / 0712010 / 0712030 

/0712080)

спеціального фонду на:

усього

Код класифікації доходів бюджету

41051400

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

(КПКВК 0611020)

Трансферти іншим бюджетам

Код 

бюджету

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Разом

у тому числі

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Разом 

у тому числі

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету

(КПКВК 0611020)

у тому числі

Разом

код Типової програмної

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

41055000

реверсна 

дотація

дотація

41051400

1



    до рішення             сесії міськради VII скликання

   "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

№

07201100000

(код бюджету)

(грн.)

Загальний фонд
Спеціальний фонду 

бюджету розвитку                      

1 2 3 4 5 6

0600000 Управління освіти (головний розпорядник) 3 226 300 782 600 2 443 700

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 3 226 300 782 600 2 443 700

0611020 0921

Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції 

"Нова українська школа" 677 800 677 800

0611020 0921 Закупівля сучасних меблів для початкових класів "Нової української школи" 1 757 000 1 757 000

0611020 0921 Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів 616 700 616 700

0611020 0921

Закупівля обладнання, інвентарю для фізкультурно- спортивних приміщень, засобів 

навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з 

друкованою основою для ЗЗСО, що беруть участь у експерименті 174 800 104 800 70 000

УСЬОГО: 3 226 300 782 600 2 443 700

Андріана СУШКО

Назва головного розпорядника коштів / назва видатків

Секретар ради

    Додаток 11

Разом

в т.ч.

Розподіл субвенції з місцевого бюджету  на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

ФКВКБ

1



Додаток 12

до рішення             сесії міськради VII скликання

 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

№

07201100000

(код бюджету) (грн.)

Загальний фонд
Спеціальний фонду 

бюджету розвитку                       

1 2 3 4 5 6

0600000 Управління освіти (головний розпорядник) 1 382 701 335 401 1 047 300

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 1 382 701 335 401 1 047 300

до субвенції з місцевого бюджету  на  забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 1 382 701 335 401 1 047 300

0611020 0921

Закупівля засобів навчання та обладнання (крім комп'ютерного) для учнів початкових 

класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції " Нова українська 

школа" 290 486 290 486

0611020 0921 Закупівля сучасних меблів для початкових класів "Нової української школи" 753 000 753 000

0611020 0921 Закупівля комп'ютерного обладнання для початкових класів 264 300 264 300

0611020 0921

Закупівля обладнання, інвентарю для фізкультурно- спортивних приміщень, засобів 

навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошитів з 

друкованою основою для ЗЗСО, що беруть участь у експерименті 74 915 44 915 30 000

УСЬОГО: 1 382 701 335 401 1 047 300

Андріана СУШКОСекретар ради

Разом

в т.ч.

Перелік видатків по коштах співфінансування з бюджету м. Ужгород  на 2020 рік до субвенції з місцевого бюджету  на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

ФКВКБ
Назва головного розпорядника коштів / назва видатків

1



Додаток 13

___  ___ 2020 р.№

09.04.2020 р.№ 1927

07201100000

(код бюджету) (грн)

спеціального 

фонду на:

загального 

фонду на 

спеціальног

о фонду на:

оплата 

праці з 

нарахува

ннями 

педагогі

чних 

працівни

ків 

загально

освітніх 

навчаль

них 

закладів 

приватн

ої форми 

власност

і 

оплата 

праці з 

нарахув

аннями 

педагогі

чних 

працівн

иків 

інклюзи

вно-

ресурсн

их 

центрів

цільові 

видатки 

на 

лікуван

ня 

хворих 

на 

цукров

ий 

діабет 

для 

відшко

дування 

вартост

і 

препара

тів 

за 

рахуно

к 

медичн

ої 

субвен

ції,пер

еданої 

з 

Чопськ

ого 

міськог

о 

бюдже

ту

за 

рахунок 

медичної 

субвенції

, 

передано

ї з 

бюджету 

ОТГ 

с.Барани

нці

Загальни

й фонд

Спеціал

ьний 

фонд

41051200 41051200 9110 9770 9800

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Державний бюджет 

України

07100000000 Обласний бюджет 171 400 -22 700 148 700 171 400 -22 700

УСЬОГО: 171 400 -22 700 148 700 171 400 -22 700

Секретар ради Андріана СУШКО

усього

Код 

бюджету

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного 

трансферту

субвенції 

Разом

у тому числі

Разом

Код класифікації доходів бюджету

41051000 41051500 41053900

Разом 

у тому числі

Разом 

надання 

державно

ї 

підтримк

и особам 

з 

особливи

ми 

освітніми 

потребам

и за 

рахунок 

відповідн

ої 

субвенції 

з 

державно

го 

бюджету

(КПКВК 

0611010 / 

0611020)

здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції )

(КПКВК 0712144 / 0712010 / 

0712030 /0712080)

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету
надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливим

и освітніми 

потребами 

за рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

(КПКВК 

0611010 / 

0611020 / 

0611110)

до рішення        сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Додаток 7

до рішення  XLVІ сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

дотація

Трансферти з інших місцевих бюджетів

УСЬОГО субвенцій

Зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 рік

загального фонду на:

здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої 

субвенції

(КПКВК 0611020 / 

код Типової програмної

класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції

Інша 

субвенція з 

місцевого 

бюджету

Субвенція 

на 

виконання 

програм 

соціально-

економічно

го розвитку 

регіонів

реверсна 

дотація

у тому 

числі 

компен

саційні 

виплат

и 

особам 

з 

інвалід

ністю 

на 

бензин, 

ремонт, 

технічн

е 

обслуг

овуван

ня 

автомо

у тому числі

1



Супровідна записка 

до доповнення  до проєкту рішення «Про зміни до бюджету міста 

Ужгород  на 2020 рік»  

 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 13.04.2020р.№ 211 «Про розподіл субвенції з державного 

бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я у 2020 році», розпорядження 12.05.2020 № 246 «Про 

внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік» та приведення у 

відповідність показників бюджету пропонуємо наступне:  

- за рахунок збільшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 

2 150 300  грн., 

збільшити бюджетні призначення Управлінню охорони здоров’я по 

ТПКВКМБ 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет» в сумі 2 150 300 грн. 

- за рахунок збільшення обсягу субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти « Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  

на 3 226 300 грн., 

збільшити бюджетні призначення Управлінню освіти по ТПКВКМБ 

0611020 « Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))»  

в сумі 3 226 300 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 782 600 грн. 

та спеціальному фонду в сумі 2 443 700 грн. 

 

 Пропонується провести перерозподіл бюджетних призначень бюджету 

розвитку спеціального фонду, а саме: 

департаменту міського господарства: 

 зменшити бюджетні призначення всього на 1 150 000 грн., з них по 

загальному фонду в сумі 100 000 грн. та спеціальному фонду бюджету 

розвитку в сумі 1 050 000 грн., в  т.ч.: 

спеціальний фонд: 

 на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки  зменшити 

всього на 1 050 000 грн., з них: 

 в сумі 700 000 грн. по КПКВК 1217442 «Утримання та розвиток інших 

об'єктів транспортної інфраструктури» по об’єкту «Капітальний ремонт 

розворотного майданчика по вул. Капушанській»; 

в сумі 50 000 грн. по об’єкту «Капітальний ремонт 

внутрішньоквартальної території по вул. Івана Франка, 56а»; 

в сумі 300 000 грн. на «Капітальний ремонт внутрішньоквартальної 

території по вул. Канальна, 29-31»; 

збільшити видатки всього в сумі 450 000 грн., в т.ч. : 

в сумі 350 000 грн на Програму капітального ремонту житлового фонду 

у м. Ужгород на 2018-2022 роки, з них: 



в сумі 50 000 грн. по об’єкту «Капітальний ремонт дашків в 

багатоквартирному житловому будинку вул.І.Франка,58 Б (ОСББ «Олімп 4 в 

м. Ужгороді»)»; 

в сумі  300 000 грн. "Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 

по вул. Канальна,27 (ОСББ "Канальна,27"); 

в сумі 100 000 грн. на Програму розвитку житлового фонду соціального 

призначення та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення 

діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 2019-2022 

роки на Капітальний ремонт металевої огорожі навколо дитячого будинку 

сімейного типу по вул. Михайла Салтикова-Щедріна,129; 

загальний фонд: 

зменшити в сумі 100 000 грн. по Програмі розвитку житлового фонду 

соціального призначення та житлових об'єктів, які використовуються для 

забезпечення діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 

2019-2022 роки. 

управлінню капітального будівництва збільшити бюджетні 

призначення по КПКВК 1217442 «Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури» по об’єкту «Будівництво розворотного 

майданчика по вул. Капушанська  в м. Ужгород» в сумі 700 000 грн. 

 По управлінню капітального будівництва пропонується змінити 

назву об’єкта з «Будівництво баскетбольного майданчика на прибудинковій 

території по вул. 8 Березня буд. 17, 13, 21 та вул. Грушевського буд. 55, 57» в 

сумі 200 000 грн. на «Будівництво баскетбольного майданчика на 

прибудинковій території по вул. 8 Березня буд. 17, 19, 21 та 

вул. Грушевського буд. 55, 57» в сумі 200 000 грн. 

По управлінню економічного розвитку міста  пропонується провести 

перерозподіл бюджетних призначень між загальним та спеціальним фондами 

в сумі 305 000 грн. по КПКВК 2717622 «Реалізація програм і заходів в галузі 

туризму та курортів» по Програмі розвитку туризму та формування 

позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 роки. 

По управлінню у справах культури, молоді та спорту пропонується 

провести перерозподіл бюджетних призначень, а саме: 

 зменшити на 180 000 грн. , в т.ч.: 

по КПКВК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими)»  на 100 000 грн; 

по КПКВК 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на 30 000 грн.; 

по КПКВК 104060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на 50 000 грн. 

 збільшити на 180 000 грн. по КПКВК «Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність 

в регіоні» по Програмі розвитку фізичної культури та спорту, фінансової 

підтримки кращих спортсменів та команд, покращення матеріально-технічної 

спортивної бази в м. Ужгород на 2019-2021 роки 

 По управлінню освіти за рахунок зменшення бюджетних призначень 

на загальну суму 1 382 701 тис. грн., (в тому числі по ТПКВКМБ 0611020 



«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» -      

652 701 грн.; по ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -     

730 000 грн.) для забезпечення співфінансування на субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти 

«Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету, по ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))», з них по загальному фонду в сумі 

335 401 грн. та спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі 1 047 300 грн. 

 За рахунок залишку коштів  станом на 01.01.2020 року від втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва збільшуються 

бюджетні призначення виконкому  в сумі 135 076 грн. по ТПКВКМБ 

0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» на інвентаризацію земель по 

Програмі розвитку земельних відносин та охорони земель у м.Ужгород на 

2020-2022 роки. 

 

 

 

 

Директор департаменту фінансів 

та бюджетної політики       Леся ГАХ 
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