
Доповнення 

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

 

1. Доповнити преамбулу проекту рішення наступними словами 

«розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації  

18.02.2019 № 94 «Про перелік об’єктів будівництва, реконструкції, 

капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах» та 12.03.2019 № 147 «Про перерозподіл обсягів субвенцій». 

розпоряджень голови Закарпатської обласної державної адміністрації  

14.03.2019 № 149 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік». 

2. Доповнити наступний додаток проекту рішення:  

додаток 1 «Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на                     

2019 рік»  згідно з додатком 1. 

3. Проект рішення доповнити пунктами наступного змісту: 

 додаток  3 «Зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород 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 

відповідної субвенції з державного бюджету» 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. 

В додатку 7 по головному розпоряднику управлінню освіти по коду 

ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» складовими суми 

видатків по загальному фонду бюджету «-16 300 грн.» є  збільшення видатків 

споживання, згідно розпису міського бюджету, на 143 600 грн. та зменшення на 

159 900 грн. відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 14.03.2019 № 149 «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2019 рік»; відповідно по спеціальному фонду бюджету розвитку 

«16 300» є  зменшення видатків розвитку на 143 600 грн. та  збільшення на           

159 900 грн.; 

додаток 8 «Зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 

рік по 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 8;  

додаток 9 «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 9; 

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.  

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 



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

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення (головний 

розпорядник)
502 226 502 226 260 104 0 0 0 0 0 502 226

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець)

502 226 502 226 260 104 0 0 0 0 0 0 0 0 502 226

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 297 326 297 326 243 710 0 297 326

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 204 900 204 900 0 204 900

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб 

з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість -20 000 -20 000 0 -20 000

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 20 000 20 000 16 394 0 20 000

1000000 10
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді (головний 

розпорядник) -502 226 -502 226 -243 710 0 0 0 0 0 -502 226

1010000
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді 

(відповідальний виконавець) -502 226 -502 226 -243 710 0 0 0 0 0 -502 226

1010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах -297 326 -297 326 -243 710 0 -297 326

1013140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-204 900 -204 900 0 -204 900

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) 0 0 0 0

1510000

Управління капітального будівництва (відповідальний 

виконавець) 0 0 0 0

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

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

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 150 000 150 000 150 000 150 000

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 320 000 320 000 320 000 320 000

1516090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 250 000 250 000 250 000 250 000

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -826 000 -826 000 -826 000 -826 000

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -629 000 -629 000 -629 000 -629 000

1517330 7330 0443 Будівництво  інших об'єктів комунальної власності 30 000 30 000 30 000 30 000

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 705 000 705 000 705 000 705 000

Всього 0 0 16 394 0 0 0 0 0 0

 Секретар ради А. СУШКО

2



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

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник)
0 0 0 0 0 0

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець)
0 0 0 0 0 0

0813049 3049 1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 

"муніципальна няня" 162 600 162 600 162 600

0813086 3086 1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 

параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок 

IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує 

трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким 

не встановлено інвалідність 230 550 230 550 230 550

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -393 150 -393 150 -393 150

1200000 12 Департамент міського господарства  (головний розпорядник) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000

1210000

Департамент міського господарства  (відповідальний 

виконавець) 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000

1217462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Всього 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                 А.  СУШКО

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

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

1



грн.

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 204 900 204 900 0 0

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення  

(відповідальний виконавець) 204 900 204 900 0 0

0813140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки

Рішення ІХ сесії VІІ 

скликання 22.12.2016р. № 

501 204 900 204 900

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,  діяльність 

яких має соціальну спрямованість

Програма підтримки діяльності інститутів громадського 

суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік

Рішення ХХVІІІ сесії VІІ 

скликання 11.10.2018р. № 

1257 -20 000 -20 000 0 0

0813210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

Про Програму зайнятості населення на період до 20020 року

Рішення ХІХ сесії VІІ 

скликання 08.02.2018р. 

№961 20 000 20 000

1000000 10

Управління у справах культури, спорту, сім'ї та 

молоді (головний розпорядник) -204 900 -204 900 0 0

1010000

Управління у справах культури, спорту, сім'ї та 

молоді  (відповідальний виконавець) -204 900 -204 900 0 0

1013140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки

Рішення ІХ сесії VІІ 

скликання 22.12.2016р. № 

501 -204 900 -204 900

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) 5 000 000 0 5 000 000 0

1210000

Департамент міського господарства  (відповідальний 

виконавець) 5 000 000 0 5 000 000 0

1217462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 

державного бюджету

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки (в т.ч. 

субвенція з державного бюджету  5 000 000 грн.)

Рішення ХVIІ сесії VІI 

скликання 09.11.2017р. № 

804 5 000 000 5 000 000

Х Х Х УСЬОГО Х Х 5 000 000 0 5 000 000 0

А.  СУШКОСекретар ради

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



Додаток 5

                          №

1 2 3 4 5 8

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) 5 000 000

1210000

Департамент міського господарства  

(відповідальний виконавець) 5 000 000

1217462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 

державного бюджету

Капітальний ремонт вул. Собранецької (від вул. Митної 

до міжнародного пункту пропуску „Ужгород” в м. 

Ужгород) 5 000 000

УСЬОГО: 5 000 000

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 відповідної субвенції з державного 

бюджету

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

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) -720 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) -720 000

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво нової лінії каналізаційних 

очисних споруд потужністю  50 тис. м³/на 

добу, м. Ужгород 2016-2019 1 400 000 -1 071 000 0

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція водогону D-325 мм по вул. 

Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК 

та по вул. Анкудінова від ФМК до 

транспортного мосту 2016-2019 5 030 605 45 000 98

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Реконструкція водопровідної мережі по вул. 

Собранецька 2019 300 000 200 000 0

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво ДНЗ на 300 місць по вул. І. 

Франка 2017-2019 300 000 150 000 0

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

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

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1517321 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 2018-2019 1 614 294 -779 000 1

1517330 7330 0443

Будівництво  інших об'єктів комунальної 

власності

Будівництво зовнішнього електропостачання 

електроустановок "Винних Льохів" по 

вул.Ф.Ракоці,2" 2017-2019 299 810 30 000 95

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку

Реконструкція легкоатлетичного ядра 

стадіону "Авангард" в м. Ужгород 

(співфінансування до ДФРРУ) 2017-2019 17 585 312 405 000 75

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку

Комплекс будівель під спортивно-

реабілітаційний центр інвалідів з ураженням 

опорно-рухового апарату та інвалідів — 

учасників антитерористичної операції по 

вул. Ф.Тихого, 13б, у м. Ужгороді — 

реконструкція (співфінансування до ДФРРУ) 2016-2022 36 056 544 300 000 20

УСЬОГО: -720 000

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) 100 400 100 400 95 660 194 800 194 800 194 800 295 200

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 100 400 100 400 95 660 194 800 194 800 194 800 295 200

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 116 700 116 700 95 660 63 800 63 800 63 800 180 500

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами -16 300 -16 300 16 300 16 300 16 300 0

0611110 1110 0930

Підготовка  кадрів професійно-технічними закладами та 

іншими закладами освіти 0 114 700 114 700 114 700 114 700

Всього 100 400 100 400 95 660 194 800 194 800 194 800 295 200

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



Додаток 8

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) 664 900 664 900 0 2 119 400 2 119 400 2 119 400 2 784 300

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 664 900 664 900 0 2 119 400 2 119 400 2 119 400 2 784 300

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 664 900 664 900 2 119 400 2 119 400 2 119 400 2 784 300

Всього 664 900 664 900 0 2 119 400 2 119 400 2 119 400 2 784 300

Секретар ради

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку
оплата праці

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік по 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 

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

Разом

усього

видатки 

споживан

ня

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

А. СУШКО

1



              №

грн.

Загальний 

фонд

Спеціальний фонду 

бюджету розвитку                      

1 2 3 4

0610000 06 Управління освіти 2 784 300 664 900 2 119 400

0611020 0921 Витрати на відрядження для підвищення кваліфікації 64 100 64 100

0611020 0921 Закупівля дидактичних матеріалів для учнів початкових класів 600 800 600 800

0611020 0921 Закупівля сучасних меблів для початкових класів "Нової української школи" 1 563 600 1 563 600

0611020 0921

Закупівля музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів „Нової української школи” 555 800 555 800

Разом: 2 784 300 664 900 2 119 400

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
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

Додаток 9

1



№

грн.

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0 -2 314 200 2 314 200 2 314 200

208000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів 0 -2 314 200 2 314 200 2 314 200

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0 -2 314 200 2 314 200 2 314 200

Загальне фінансування 0 -2 314 200 2 314 200 2 314 200

600000 Фінансування за активними операціями 0 -2 314 200 2 314 200 2 314 200

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 -2 314 200 2 314 200 2 314 200

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0 -2 314 200 2 314 200 2 314 200

Загальне фінансування 0 -2 314 200 2 314 200 2 314 200

Секретар ради А. СУШКО

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Додаток 10

Спеціальний фонд

Усього

Фінансування за типом кредитора

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



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

40000000 Офіційні трансферти 3 079 500 5 000 000 0 8 079 500

41000000 Від органів державного управління 3 079 500 5 000 000 0 8 079 500

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 079 500 5 000 000 0 3 079 500

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

295 200 295 200

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

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

бюджету
2 784 300 2 784 300

41052600

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 за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 0 5 000 000 5 000 000

Всього доходів 3 079 500 5 000 000 0 8 079 500

А. СУШКОСекретар ради

Спеціальний фонд

Разом 

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією
Загальний 

фонд



 

Супровідна записка 

до доповнення до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста  

Ужгород на 2019 рік»  

 

 Враховуючи  розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 18.02.2019 № 94 «Про перелік об’єктів будівництва, 

реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах» та від 12.03.2019 № 147 «Про 

перерозподіл обсягів субвенції»,  пропонується за рахунок субвенції з 

державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 

збільшити обсяг офіційних трансфертів та бюджетні призначення 

департаменту міського господарства по спеціальному фонду в сумі 5 000 000 

грн.  на капітальний ремонт вул. Собранецької  (від вул. Митної до 

міжнародного пункту пропуску «Ужгород» в м. Ужгород). 

 Відповідно до рішення ХХХ сесії Ужгородської міської ради УІІ 

скликання 13.12.2018 р. № 1367 «Про затвердження структури апарату ради 

та виконавчих органів міської ради, їх загальної чисельності» штатна 

чисельність  управління у справах культури, молоді спорту та молоді 

зменшилася на 1 одиницю в порядку  переведення в департамент праці та 

соціального захисту населення. В зв’язку з цим зменшено бюджетні 

призначення управлінню у справах культури, молоді спорту та молоді на 

заробітну плату та нарахування на заробітну плату у сумі 297 326 грн. та на 

Програму відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 роки у сумі 

204 900 грн. Відповідно збільшено бюджетні призначення департаменту 

праці та соціального захисту населення на заробітну плату та нарахування на 

заробітну плату у сумі 297 326 грн. та на Програму відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2017-2019 роки у сумі 204 900 грн. 

Враховуючи лист департаменту праці та соціального захисту населення 

пропонується перерозподіл бюджетних призначень в межах загального 

обсягу видатків: зменшено видатки на надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість, по Програмі підтримки діяльності інститутів 

громадського суспільства міста соціального спрямування на 2019 рік на 

20 000 грн.; збільшено видатки на організацію та проведення громадських 

робіт по  Програмі зайнятості населення на період до 2020 року на 20 000 

грн. 

  Враховуючи лист управління капітального будівництва від 13.03.2019 

р. №28.01-10/31 пропонується перерозподіл бюджетних призначень між 

кодами програмної класифікації видатків та об’єктами в сумі 1 025 000 грн., 

зокрема: збільшуються призначення на заклади культури в сумі 705 000 грн. 

та на заклади охорони здоров’я в сумі 320 000 гр., зменшуються призначення 



на заклади освіти в сумі 479 000 грн. та об’єкти комунального господарства в 

сумі 546 000 грн. 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 14.03.2019 № 149 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2019 рік» та приведення у відповідність показників бюджету  пропонується:        

 - збільшити обсяг бюджетних призначення управлінню освіти за 

рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної освіти « Нова українська школа» в сумі 2 784 300 грн., в 

тому числі по загальному фонду в сумі 664 900 грн. та спеціальному фонду 

бюджету розвитку в сумі 2 119 400 грн.; 

- збільшити обсяг бюджетних призначень управлінню освіти та 

здійснити перерозподіл за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 295 200 грн., в тому числі  

по загальному фонду в сумі 100 400 грн. та спеціальному фонду в сумі 

194 800 грн. 

 

 

Директор департаменту фінансів 

та бюджетної політики              Л. ГАХ 
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