
Доповнення 2 

до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік» 

 

 

1. Доповнити преамбулу проекту рішення наступними словами:  «відповідно 

до Закону України від 28.02.2019 р. №2696-УІІІ «Про внесення змін до Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», висновок департаменту 

фінансів та бюджетної політики про обсяги залишків коштів міського бюджету  

18.03.2019 р. №137/33/02-18 , висновок про обсяги залишків коштів спеціального 

фонду міського бюджету  04.04.2019 №186/33/04-10, висновок про перевиконання 

бюджету розвитку міста за січень-березень 2019 року 05.04.2019 №195/33/03-20, 

висновок про перевиконання загального фонду бюджету міста за січень-березень 

2019 року 11.04.2019  №219/33/03-20, рішення чотирнадцятої сесії Закарпатської 

обласної ради VII скликання  04.04.2019 № 1422 «Про внесення змін до рішення 

обласної ради від 13 грудня 2018 року № 1346 «Про обласний бюджет на 2019 

рік». 

2. Доповнити наступні додатки  проекту рішення:  

додаток 1 «Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на                     

2019 рік»  згідно з додатком 1; 

додаток 3 « Зміни до розподілу видатків на 2019 рік по субвенціях з 

державного бюджету» згідно з додатком 3; 

додаток 4 «Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Ужгород на 

реалізацію  місцевих/регіональних програм у 2019 році» згідно з додатком 4; 

 додаток 5 «Перелік об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг 

комунальної власності, що фінансуються у 2019 році за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок 

відповідних субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів» 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 субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» згідно з додатком 7; 

додаток 10 «Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 рік» 

згідно з додатком 10; 

додаток 11 «Зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік» 

згідно з додатком 11. 

3. Проект рішення доповнити пунктами наступного змісту: 

Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 

рік  за рахунок доходів спеціального фонду згідно з додатком 12.  



Затвердити зміни до розподілу видатків за рахунок  залишку коштів 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що склався на 

початок 2019 року згідно з додатком 13. 

Затвердити  перелік видатків по коштах співфінансування з бюджету            

м. Ужгород на 2019 рік до субвенцій з державного бюджету та інших місцевих 

бюджетів згідно з додатком 14. 

Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 

рік по субвенціях з інших місцевих бюджетів згідно з додатком 15. 

Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 

рік  за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2019 року 

згідно з додатком 16. 

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 17. 

Затвердити зміни до розподілу  субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 

згідно з додатком 18. 

Затвердити перелік видатків по залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду згідно з додатком 19. 

Затвердити розподіл видатків бюджету міста Ужгород на 2019 рік за 

рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста згідно з 

додатком 20. 

Додатки № 1-20 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 



 

Супровідна записка 

до доповнення 2 до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста  

Ужгород на 2019 рік»  

 

 Враховуючи  протокол засідання комісії з питань соціально – 

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування від 11.04.2019 

року пропонуються наступні зміни до проекту рішення: 

 за рахунок перевиконання спеціального фонду бюджету розвитку в 

сумі 4 795 500 грн., а саме: 

 департаменту міського господарства в сумі 1 227 282 грн. для 

балансування джерел фінансування між коштами загального фонду, що 

передані до спеціального фонду бюджету розвитку та коштами спеціального 

фонду бюджету розвитку по коду ТПКВКМБ 1216030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» та перерозподіл по загальному фонду в сумі 

196 000 грн. по видатках на комунальні послуги та енергоносії;  

 виконкому збільшуються бюджетні призначення по спеціальному 

фонду бюджету розвитку в сумі  600 000 грн. по коду ТПКВКМБ 0217700 

«Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» для 

співфінансування до проекту №PLBU.03.01.00-18-0358/17-00 "Підвищення 

рівня доступу до медичних послуг у містах Кросно та Ужгород"; 

управлінню освіти збільшуються бюджетні призначення по 

спеціальному фонду бюджету розвитку в сумі  2 018 218 грн., з них: 

 в сумі 916 576 грн. співфінансування до державної програми 

"Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України"; 

в сумі 908 314 грн. співфінансування  до субвенції з місцевого бюджету  

на  забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету; 

в сумі 193 328 грн. співфінансування до до залишоку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на 01.01.2019 року на оснащення закладів загальної 

середньої освіти засобами навчання та обладнанням для кабінетів 

природничо-математичних предметів; 

управлінню капітального будівництва в сумі 950 000 грн. для 

співфінансування до проекту, що реалізується за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку України на "Капітальний ремонт басейну 

класичної гімназії по вул. 8-го Березня". 

 Пропонується перерозподіл бюджетних призначень: 

зменшити видатки головному розпоряднику коштів виконкому по 

Програмі розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 

2018-2022  роки на 442 867,02 грн.; 

збільшити видатки головному розпоряднику коштів управлінню 

міжнародного співробітництва та інновацій  по Програмі розвитку 

транскордонного співробітництва та підтримки імплементації проектів 



міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 2018-2022  роки на 

442 867,02 грн. 

По департаменту праці та соціального захисту населення 

пропонується перерозподіл бюджетних призначень по коштах субвенції з 

державного бюджету, а саме: 

зменшити всього на 10 833 500 грн., в т. ч.: 

в сумі 7 000 000 грн. по коду ТПКВКМБ 0813012 «Надання субсидій 

населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг»; 

в сумі 3 833 500 грн. по коду ТПКВКМБ 0813043 «Надання допомоги 

при народжені дитини»; 

збільшити всього на суму на 10 833 500 грн., в т. ч.: 

в сумі 7 000 000 грн. по коду ТПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на 

оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства»; 

в сумі 3 833 500 грн. по коду ТПКВКМБ  0813087  «Надання допомоги 

на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях». 

За рахунок залишку коштів медичної субвенції, що склався на початок 

2019 року збільшено бюджетні призначення управлінню охорони здоров’я 

у сумі 138 722,60 грн., а саме: 

по коду ТПКВКМБ  0712010 « Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога» - на 85 200 грн.; 

по коду ТПКВКМБ  0712030 «Лікарсько-акушерська допомога 

вагітним, породіллям та новонародженим» - на 25 000 грн.; 

по коду ТПКВКМБ  0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню» - 28 522,60 грн. 

Відповідно до Закону України від 28.02.2019 р. №2696-УІІІ «Про 

внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 

рік”,  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам збільшено бюджетні призначення управлінню охорони здоров’я 

по коду ТПКВКМБ  0712010  «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога» у сумі 100 грн. 

За рахунок залишку коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища, що склався на початок 2019 року збільшено бюджетні 

призначення департаменту міського господарства в сумі 300 182 грн. на 

Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 

2018-2022 роки. 

Враховуючи рішення  чотирнадцятої  сесії УІІ скликання Закарпатської 

обласної ради від 04.04.2019 р. № 1422  збільшується обсяг субвенцій в сумі 

3 827 700 грн., в тому числі :  

по загальному фонду в сумі 1 123 700 грн.: 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду в сумі 956 400 грн.;  

- за рахунок здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я 

за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування 

хворих на цукровий діабет для відшкодування вартості препаратів 

інсуліну) в сумі 167 300 грн.; 



- по спеціальному фонду в сумі 2 749 000, з них: 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 

749 000 грн.; 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів в сумі – 2 000 000 грн. 

Відповідно збільшуються бюджетні призначення наступним головним 

розпорядникам: 

департаменту міського господарства в сумі 749 000 грн. по 

спеціальному фонду бюджету розвитку  на Програму благоустрою міста на 

2018-2020 роки  на об’єкт «Капітальний ремонт вулиці Стрільничної м. 

Ужгород»; 

управлінню капітального будівництва в сумі 2 000 000 грн. по 

спеціальному фонду бюджету розвитку  на об’єкт «Рекультивація території 

існуючого сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського району II-га черга – 

будівництво»; 

управлінню освіти по загальному фонду на КПКВК МБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами» в сумі       956 400 грн., в тому числі 505 300 грн. – по загальному 

фонду  та 451 100 грн. по спеціальному фонду, як кошти що передаються із 

загального фонду до  спеціального фонду бюджету розвитку; 

управлінню охорони здоров’я  по загальному фонду на КПКВК МБ 

0712144 « Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет» в сумі     167 300 грн. 

Також пропонується по управлінню освіти по КПКВК МБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами»  провести перерозподіл бюджетних призначень між загальним та 

спеціальним фондами в межах субвенції на надання державної підтримки 

особам  з особливими освітніми потребами  в сумі 61 000 грн.  

 За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

бюджету міста збільшено видатки у сумі 2 816 006 грн., у тому числі: 

управлінню освіти в сумі 257 486 грн. по КПКВК МБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами» на спів фінансування з міського бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»;  

управлінню архітектури та містобудування в сумі 520 000 грн. по 

КПКВК МБ 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)» на Програму комплексного забезпечення 

містобудівною документацією міста Ужгород на 2019 рік. 

департаменту праці та соціального захисту населення в сумі                        

772 718 грн. по коду ТПКВКМБ 0816033 «Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»  

по Програмі фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 



загального користування у м. Ужгород на 2019 рік. Крім цього за рахунок 

балансування джерел між загальним та спеціальним фондом бюджету 

розвитку передбачаються кошти в сумі 1 227 282 грн. Разом на реалізацію 

вище вказаної програми передбачаються кошти в сумі 2 000 000 грн. 

департаменту міського господарства в сумі 1 265 802 грн. по коду 

ТПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства» на Програму фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки для погашення 

податкової заборгованості КП «КАТП 072801». 

 

 

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.

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) -442 867,02 -442 867,02 -442 867,02

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) -442 867,02 -442 867,02 -442 867,02

0217630 7630 0470

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної 

діяльності -442 867,02 -442 867,02 -442 867,02

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 1 227 282,00 1 227 282,00 0,00 1 227 282,00

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 1 227 282,00 1 227 282,00 0,00 1 227 282,00

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян 1 227 282,00 1 227 282,00 1 227 282,00

1200000 12

Департамент міського господарства (головний 

розпорядник) 0,00 0,00 0,00 196 000,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 0,00 0,00 0,00 196 000,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 196 000,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00

2500000 25

Управління міжнародного співробітництва та інновацій  

(головний розпорядник) 442 867,02 442 867,02 442 867,02

2510000

 Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

(відповідальний виконавець) 442 867,02 442 867,02 442 867,02

2517630 7630 0470

Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної 

діяльності 442 867,02 442 867,02 442 867,02

Всього 1 227 282,00 1 227 282,00 0,00 196 000,00 0,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00 -1 227 282,00 0,00

 Секретар ради А. СУШКО

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік

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

1



Додаток 3

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) 100 100 100

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 100 100
100

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 100 100 100

в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 100 100 100

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 0 0 0

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 0 0 0

0813011 3011 1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 7 000 000 7 000 000 7 000 000

0813012 3012 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг -7 000 000 -7 000 000 -7 000 000

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народжені дитини -3 833 500 -3 833 500 -3 833 500

0813087 3087 1040

Надання допомоги на дітей,які виховуються у багатодітних 

сім'ях 3 833 500 3 833 500 3 833 500

Всього 100 100 100

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                 А.  СУШКО

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік по субвенціях з державного бюджету

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

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

1



грн.

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) -442 867,02 -442 867,02 0,00 0,00

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) -442 867,02 -442 867,02 0,00 0,00

0217630 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

-442 867,02 -442 867,02

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення  

(відповідальний виконавець) 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських 

автобусних маршрутах загального користування у м.Ужгород 

на 2019 рік

Рішення ХХХ сесії VІІ 

скликання   13.12.2018р. 

№ 1331 2 000 000,00 2 000 000,00

1000000 10

Управління у справах культури, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 0,00 0,00 0,00 0,00

1010000

Управління у справах культури, молоді та спорту  

(відповідальний виконавець) 0,00 0,00 0,00 0,00

1013131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 

Державної цільової соціальної програми "Молодь 

України"

Міська Програма сімейної, молодіжної, демографічної, 

ґендерної політики, попередження насильства в сім'ї та протидії 

торгівлі людьми на 2016-2020 роки

Рішення І сесії VІІ 

скликання 23.12.2015р. № 

50

-98 000,00 -98 000,00

1013131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 

Державної цільової соціальної програми "Молодь 

України" Міська Програма "Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки

Рішення ХХХV сесії VII 

скликання 28.03.2019р. 

№1484 98 000,00 98 000,00

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) 2 314 984,00 1 265 802,00 1 049 182,00 749 000,00

1210000

Департамент міського господарства  (відповідальний 

виконавець) 2 314 984,00 1 265 802,00 1 049 182,00 749 000,00

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 1 265 802,00 1 265 802,00

1217463 7463 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з 

інших місцевих бюджетів

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки ( 

субвенція з обласного бюджету 749000грн.)

Рішення ХVIІ сесії VІI 

скликання 09.11.2017р. № 

804 749 000,00 749 000,00 749 000,00

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Програма охорони навколишнього природного середовища 

міста Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення ХVІІ сесії VІІ 

скликання  16.11.2017р. № 

853 300 182,00 300 182,00

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Типової 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 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 Загальний фонд

Спеціальний фонд

 Додаток 4                                                                                                                                                                    

до рішення       сесії міськради VІІ скликання                                                                                           

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"                                                                                                                 

№

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

1



усього
у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Типової 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 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 Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

1600000 16

Управління містобудування та архітектури 

(головний розпорядник) 520 000,00 520 000,00

1610000

Управління містобудування та архітектури 

(відповідальний виконавець) 520 000,00 520 000,00

1617350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)

Програма комплексного забезпечення містобудівною 

документацією міста Ужгород

Рішення ХІ сесії VІ 

скликання 09.12.2011р. № 

323 520 000,00 520 000,00

2500000 25

Управління міжнародного співробітництва та 

інновацій  (головний розпорядник) 442 867,02 442 867,02 0,00 0,00

2510000

 Управління міжнародного співробітництва та 

інновацій (відповідальний виконавець) 442 867,02 442 867,02 0,00 0,00

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
442 867,02 442 867,02

Х Х Х УСЬОГО Х Х 4 834 984,00 3 785 802,00 1 049 182,00 749 000,00

А.  СУШКОСекретар ради

2



Додаток 5

                          №

1 2 3 4 5 8

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) 749 000

1210000

Департамент міського господарства  

(відповідальний виконавець) 749 000

1217463 7463 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок 

трансфертів з інших місцевих бюджетів Капітальний ремонт вулиці Стрільничної в м. Ужгород 749 000

УСЬОГО: 749 000

А. СУШКО

до рішення                   сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Обсяг 

фінансування у 

2019 році, 

гривень

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

                                                                                                                                                                                  

Перелік об'єктів капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності, що фінансуються у 2019 році за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідних субвенцій з 

державного бюджету та інших місцевих бюджетів

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 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Секретар ради

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 916 576

0610000

Управління освіти (відповідальний 

виконавець) 916 576

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в класичній гімназії  по 

вул.8 Березня   м. Ужгород – будівництво 

(співфінансування до державної програми 

"Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям в регіонах України") 2019 1 612 237 403 058 100

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в Ужгородській 

спеціалізованій  ЗОШ  № 2 по вул. Підгірній 

м. Ужгород – будівництво (співфінансування 

до державної програми "Будівництво 

футбольних полів зі штучним покриттям в 

регіонах України") 2019 1 614 294 126 018 100

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 

програмної 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

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній 

школі I-III ст. №12 по вул. Заньковецької м. 

Ужгород – будівництво (співфінансування 

до державної програми "Будівництво 

футбольних полів зі штучним покриттям в 

регіонах України") 2019 1 584 328 387 500 100

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) 2 000 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 2 000 000

1517368 7368 0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів

Рекультивація території існуючого 

сміттєзвалища в с. Барвінок Ужгородського 

району II-га черга - будівництво (субвенція з 

місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів) 2017-2020 31 014 880 2 000 000 15

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво притулку з тимчасового 

утримання безпритульних тварин м. 

Ужгород по вул. Загорська (ІІ черга) 0 -100 000 0

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція притулку з тимчасового 

утримання безпритульних тварин м. 

Ужгород по вул. Загорська (ІІ черга) 0 100 000 0

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція водопровідної мережі по вул. 

Собранецька 0 -100 000 0

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція ділянки міського водогону по 

вул. Собранецькій в м. Ужгород 0 100 000 0

УСЬОГО: 2 916 576

А. СУШКО

                                                                                                                                                                                  

Секретар ради

2



Додаток 7

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) -61 000 -61 000 61 000 61 000 61 000 0

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -61 000 -61 000 61 000 61 000 61 000 0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами -61 000 -61 000 61 000 61 000 61 000 0

Всього -61 000 -61 000 61 000 61 000 61 000 0

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 надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами  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



№

грн.

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 438 904,60 853 904,60 -415 000,00 -715 182,00

208000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів 438 904,60 853 904,60 -415 000,00 -715 182,00

208100 На початок періоду 438 904,60 138 722,60 300 182,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0,00 715 182,00 -715 182,00 -715 182,00

Загальне фінансування 438 904,60 853 904,60 -415 000,00 -715 182,00

600000 Фінансування за активними операціями 438 904,60 853 904,60 -415 000,00 -715 182,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 438 904,60 853 904,60 -415 000,00 -715 182,00

602100 На початок періоду 438 904,60 138 722,60 300 182,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0,00 715 182,00 -715 182,00 -715 182,00

Загальне фінансування 438 904,60 853 904,60 -415 000,00 -715 182,00

Секретар ради А. СУШКО

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 рік 

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету

Загальний 

фонд

до рішення                сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Додаток 10

Спеціальний фонд

Усього

Фінансування за типом кредитора



Додаток 11

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

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 2 816 006 2 816 006 

18000000 Місцеві податки 2 816 006 2 816 006 

18050000 Єдиний податок 2 816 006 2 816 006 

18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 716 006 716 006 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 100 000 2 100 000 

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 737 000 737 000 737 000 

24000000 ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 737 000 737 000 737 000 

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 737 000 737 000 737 000 

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 4 058 500 4 058 500 4 058 500 

33010000 Кошти від продажу землі 4 058 500 4 058 500 4 058 500 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної Республіки Крим 4 058 500 4 058 500 4 058 500 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 2 816 006 4 795 500 4 795 500 7 611 506 

40000000 Офіційні трансферти 1 123 800 2 749 000 2 749 000 3 872 800 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 100 100 

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 100 100 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 123 700 2 749 000 2 749 000 3 872 700 

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду 956 400 956 400 

Спеціальний фонд

Разом 

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд



Разом

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 167 300 167 300 

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

41053500

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 749 000 749 000 749 000 

Разом доходів 3 939 806 7 544 500 7 544 500 11 484 306 

А. СУШКОСекретар ради



Додаток 12

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

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 600 000 600 000 600 000 600 000

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 600 000 600 000 600 000 600 000

0217700 7700 0133

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, 

урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських 

установ 600 000 600 000 600 000 600 000

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 2 018 218 2 018 218 2 018 218 2 018 218

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 2 018 218 2 018 218 2 018 218 2 018 218

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 1 101 642 1 101 642 1 101 642 1 101 642

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 916 576 916 576 916 576 916 576

1200000 12 Департамент міського господарства (головний розпорядник) 1 227 282 1 227 282 1 227 282 1 227 282

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 1 227 282 1 227 282 1 227 282 1 227 282

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 227 282 1 227 282 1 227 282 1 227 282

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) 950 000 950 000 950 000 950 000

1510000

Управління капітального будівництва (відповідальний 

виконавець) 950 000 950 000 950 000 950 000

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 950 000 950 000 950 000 950 000

Всього 4 795 500 4 795 500 4 795 500 4 795 500

Секретар ради А. СУШКО

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

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

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

1



Додаток 13

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) 138 722,60 138 722,60 138 722,60

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 138 722,60 138 722,60 138 722,60

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 85 200,00 85 200,00 85 200,00

0712030 2030 0733

Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та 

новонародженим 25 000,00 25 000,00 25 000,00

0712080 2080 0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги 28 522,60 28 522,60 28 522,60

Всього 138 722,60 138 722,60 138 722,60

Секретар ради А.   СУШКО

Зміни до розподілу видатків за рахунок  залишку коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що склався на початок 2019 року 

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

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

1



Додаток 14

№

грн.

Загальний фонд
Спеціальний фонду 

бюджету розвитку                       

1 2 3 4

0610000 06 Управління освіти 2 275 704 257 486 2 018 218

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

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

з державного бюджету 1 165 800 257 486 908 314

0611020 0921 Закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів 257 486 257 486

0611020 0921 Закупівля сучасних меблів для початкових класів "Нової української школи" 670 114 670 114

0611020 0921

Закупівля музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів „Нової української школи” 238 200 238 200

до залишоку коштів освітньої субвенції, що утворився на 01.01.2019 року 193 328 0 193 328

0611020 0921

Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням для 

кабінетів природничо-математичних предметів 193 328 193 328

0617321 0443

Співфінансування до державної програми "Будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям в регіонах України" 916 576 916 576

Виконком 600 000 0 600 000

0217700 0133

Співфінансування до проекту №PLBU.03.01.00-18-0358/17-00 "Підвищення рівня доступу 

до медичних послуг у містах Кросно та Ужгород" 600 000 600 000

Управління капітального будівництва 950 000 0 950 000

1517361 0490

Співфінансування до проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку України на "Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по вул. 

8-го Березня" 950 000 950 000

Разом: 3 825 704 257 486 3 568 218

А. СУШКО

до рішення             сесії міськради VII скликання

 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Перелік видатків по коштах співфінансування з бюджету м. Ужгород  на 2019 рік до субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

ФКВКБ
Назва об’єктів/ назва головного розпорядника коштів

Секретар ради

Разом

в т.ч.

1



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

1200000 12 Департамент міського господарства  (головний розпорядник) 749 000 749 000 749 000 749 000

1210000

Департамент міського господарства  (відповідальний 

виконавець) 749 000 749 000 749 000 749 000

1217463 7463 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих 

бюджетів 749 000 749 000 749 000 749 000

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

1510000

Управління капітального будівництва (відповідальний 

виконавець) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

1517368 7368 0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з 

інших бюджетів 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Всього 2 749 000 2 749 000 2 749 000 2 749 000

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                 А.  СУШКО

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів
видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

Додаток 15

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік по субвенціях з інших місцевих бюджетів 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвиткуоплата праці

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1



Додаток 16

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

1200000 12 Департамент міського господарства (головний розпорядник) 300 182 300 182 300 182

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 300 182 300 182 300 182

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 300 182 300 182 300 182

Всього 300 182 300 182 300 182

Секретар ради А.  СУШКО

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік  за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2019 року

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

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

1



Додаток 17

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) 167 300,00 167 300,00 167 300,00

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 167 300,00 167 300,00 167 300,00

0712144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

167 300,00 167 300,00 167 300,00

в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів 

медичної субвенції
167 300,00 167 300,00 167 300,00

Всього 167 300,00 167 300,00 167 300,00

Секретар ради А.   СУШКО

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

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

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

1



Додаток 18

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) 505 300 505 300 451 100 451 100 451 100 956 400

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 505 300 505 300 451 100 451 100 451 100 956 400

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 505 300 505 300 451 100 451 100 451 100 956 400

в т.ч.  субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 505 300 505 300 451 100 451 100 451 100 956 400

Всього 505 300 505 300 451 100 451 100 451 100 956 400

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                 А.  СУШКО

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

Зміни до розподілу  субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

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

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

1



              №

грн.

Загальний фонд
Спеціальний фонду 

бюджету розвитку                      

1 2 3 4

0610000 06 Управління освіти 956 400 505 300 451 100

0611020 0921

Закупівля україномовних дидактичних матеріалів для закладів 

загальноосвітньої середньої освіти з навчанням мовами національних 

меншин 505 300 505 300

0611020 0921

Оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та 

обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів 451 100 451 100

Разом: 956 400 505 300 451 100

Додаток 19

Разом

в т.ч.

Перелік видатків по залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

ФКВКБ
Назва об’єктів/ назва головного розпорядника коштів

Секретар ради

до рішення             сесії міськради VII скликання

 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

А. СУШКО

1



Додаток 20

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) 257 486 257 486 257 486

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 257 486 257 486 257 486

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 257 486 257 486 257 486

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 772 718 772 718 772 718

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 772 718 772 718 772 718

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян 772 718 772 718 772 718

1200000 12

Департамент міського господарства (головний 

розпорядник) 1 265 802 1 265 802 1 265 802

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 1 265 802 1 265 802 1 265 802

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства 1 265 802 1 265 802 1 265 802

1600000 16

Управління  містобудування та архітектури (головний 

розпорядник) 520 000 520 000 520 000

1610000

Управління містобудування та архітектури  

(відповідальний виконавець) 520 000 520 000 520 000

Розподіл

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста

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

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

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 

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

з них

Спеціальний фонд

оплата праці

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

1617350 7350 0443

Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації) 520 000 520 000 520 000

Всього 2 816 006 2 296 006 0 0 520 000 2 816 006

 Секретар ради А. СУШКО

2
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