
Доповнення  

до проєкту рішення  

«Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік» 

 

 1. Доповнити преамбулу проєкту рішення наступними словами: 

 «статті 102, 1034, враховуючи рішення шістнадцятої сесії Закарпатської 

обласної ради VII скликання 26.09.2019 № 1531 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради від 13 грудня 2018 року №1346 «Про обласний 

бюджет на 2019 рік» (зі змінами від 4 квітня, 16 травня, 23 травня 2019 

року)», висновки департаменту фінансів та бюджетної політики 08.10.2019       

№725/33/03-20 «Про перевиконання цільового фонду соціально-

економічного розвитку м. Ужгорода» та № 724/33/03-20 «Про перевиконання 

бюджету розвитку міста за січень-вересень2019 року». 

2. Доповнити наступні додатки проєкту рішення: 

додаток 1 «Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік згідно з додатком 1»; 

додаток 2 «Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Ужгород на 

реалізацію  місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 2». 

3. Проєкт рішення доповнити пунктами наступного змісту: 

«Затвердити зміни до фінансування бюджету міста Ужгород на 2019 

рік, згідно з додатком 3»; 

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

згідно з додатком 4»; 

«Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік  за рахунок доходів спеціального фонду згідно з додатком 5»; 

«Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами 

у 2019 році згідно з додатком 6»; 

«Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік по субвенціях з державного бюджету згідно з додатком 7» 

4. пункт 3 проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Додатки                

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

 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 



Супровідна записка 

до доповнення до проєкту рішення «Про зміни до бюджету міста 

Ужгород  на 2019 рік»  

 

Враховуючи рішення шістнадцятої сесії Закарпатської обласної ради 

VII скликання 26.09.2019  №  1531 «Про внесення змін до рішення обласної 

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

змінами від 4 квітня, 16 травня, 23 травня 2019 року)», за рахунок збільшення 

обсягу субвенцій з державного бюджету в сумі 4 421 004,50 грн.,  

збільшуються бюджетні призначення департаменту праці та соціального 

захисту населення по загальному та спеціальному фондах всього                                      

на 4 421 004,50 грн., з них:  

 по коду ТПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства» в сумі 1 450 734,43 грн.,  

по ТПКВКМБ 0813012 «Надання субсидій населенню для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» в сумі                  

149 265,57 грн. 

по ТПКВКМБ 0816083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

осіб з їх числа» в сумі 1 435 036,50 грн. 

по ТПКВКМБ 0813222  «Грошова компенсація за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення 

зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III 

групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками 

бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 

потребують поліпшення житлових умов» в сумі 1 385 968 грн. 

За рахунок збільшення обсягу субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду, в сумі 100 000 грн., збільшуються бюджетні 

призначення управлінню охорони здоров’я по  ТПКВКМБ  0712144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет» в сумі 100 000 грн. 

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України та 

враховуючи висновки департаменту фінансів та бюджетної політики про 

перевиконання бюджету розвитку міста за січень-вересень 2019 року                         



№ 724/33/03-20 від 08.10.2019 та перевиконання цільового фонду соціально-

економічного розвитку м. Ужгорода 08.10.2019 № 725/33/03-20, розподілено 

кошти від перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету 

міста за січень-вересень 2019 року в сумі 1 618 525 грн. (додаток 5).  

Розподіл видатків розглядався на засіданні комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної 

політики. Згідно протоколу № 153  01.10.2019 року підготовлено дане 

доповнення до проєкту рішення. 

 В розрізі головних розпорядників: 

 управлінню освіти в сумі 300 000 грн. на спортивний майданчик  для 

міні-футболу зі штучним покриттям в Ужгородській спеціалізованій  ЗОШ  

№ 2 по вул. Підгірній,43 м. Ужгород – будівництво (співфінансування до 

державної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в 

регіонах України") ; 

 управлінню охорони здоров’я в сумі 67 700 грн. по Програмі 

зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-

санітарної допомоги на 2016-2020 роки для придбання автоклаву медичного;  

 департаменту міського господарства всього в сумі 1 250 825 грн. ,з 

них: 

756 825 грн. на Програму капітального ремонту житлового фонду  м. 

Ужгород на 2018-2022 роки; 

314 000 грн. на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 

роки; 

180 000 грн. на Програму реконструкції та капітального ремонту 

мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки. 

Пропонується перерозподіл бюджетних призначень в межах загального 

обсягу видатків в розрізі головних розпорядників коштів (додаток 1), а саме: 

виконкому зменшити видатки на заробітну плату та нарахування на 

заробітну плату на виконання рішення ХХХУІІІ сесії УІІ скликання 11 липня 

2019 року №1606, яким внесено зміни до переліку посад апарату міської ради 

та її виконавчих органів, у сумі 252 906 грн.; 

управлінню освіти: 

 зменшити видатки на загальноосвітні школи у сумі 40 000 грн.; 

збільшити видатки на Програму підтримки обдарованої учнівської 

молоді та учнівського врядування м. Ужгорода на 2016-2020 роки для оплати 

перевезення учнів освітніх закладів м. Ужгорода у табір на відпочинок у сумі 

40 000 грн.; 

управлінню у справах культури, молоді та спорту: 

зменшити видатки міському центру дозвілля – будинку культури у сумі 

104 000 грн.; 

збільшити видатки у сумі 104 000 грн., з них: 

Ужгородській централізованій бібліотечній системі у сумі 59 000 грн. 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

Ужгородській дитячій музичній школі №1 ім. П. І. Чайковського у сумі 

45 000 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 



по дитячій юнацькій спортивній школі №1 зменшити видатки 

загального фонду бюджету у сумі 82 000 грн. та збільшити видатки 

спеціального фонду бюджету у сумі 82 000 грн. шляхом передачі коштів із 

загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку на оплату 

виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції стадіону 

«Автомобіліст»; 

управлінню муніципальної варти збільшити видатки на заробітну 

плату та нарахування на заробітну плату на виконання рішення ХХХУІІІ 

сесії УІІ скликання 11 липня 2019 року №1606, яким внесено зміни до 

переліку посад апарату міської ради та її виконавчих органів, у сумі 252 906 

грн. 

 

 

 

 

Директор департаменту       Леся ГАХ 



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) -252 906 -252 906 -207 300 -252 906

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) -252 906 -252 906 -207 300 -252 906

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

-252 906 -252 906 -207 300 -252 906

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 0 0 0 -22 000 0 0 0 0

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 0 0 0 -22 000 0 0 0 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 -40 000 -40 000 -22 000 -40 000

0611162 1162 990 Інші програми та заходи у сфері освіти 40 000 40 000 40 000

1000000 10

Управління у справах культури, молоді та спорту (головний 

розпорядник) -82 000 -82 000 -50 000 -23 000 82 000 82 000 82 000 0

1010000

Управління у справах культури, молоді та спорту  

(відповідальний виконавець) -82 000 -82 000 -50 000 -23 000 82 000 82 000 82 000 0

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

хоровими, мистецькими) 45 000 45 000 45 000 45 000

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 59 000 59 000 59 000 59 000

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів -104 000 -104 000 -50 000 -45 000 -104 000

1015031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл -82 000 -82 000 -82 000 -82 000

1017325 7325 0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту 82 000 82 000 82 000 82 000

2200000 22 Управління муніципальної варти  ( головний розпорядник ) 252 906,00 252 906,00 207 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 906,00

2210000

Управління муніципальної варти  ( відповідальний 

виконавець ) 252 906,00 252 906,00 207 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 906,00

2210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 252 906,00 252 906,00 207 300,00 252 906,00

-82 000 -82 000 -50 000 -45 000 82 000 82 000 82 000 0

 Секретар ради Андріана СУШКО

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

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

з них

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 1

до рішення                  сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

 №

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджету

усього
оплата праці

1



грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 40 000 40 000 0 0

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 40 000 40 000 0 0

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді та 

учнівського врядування м.Ужгорода на 2016-2020 роки

Рішення І сесії VІІ 

скликання 23.12.2015р. № 

48 40 000 40 000

0700000 07

Управління охорони здоров'я (головний 

розпорядник) 67 700 0 67 700 67 700

0710000

Управління охорони здоров'я  (відповідальний 

виконавець) 67 700 0 67 700 67 700

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

Програма зміцнення матеріально-технічної бази 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги 

на 2016-2020 роки

Рішення VІІІ сесії VІІ 

скликання 29.11.2016р. № 

443
67 700 67 700 67 700

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) 1 250 825 0 1 250 825 936 825

1210000

Департамент міського господарства  

(відповідальний виконавець) 1 250 825 0 1 250 825 936 825

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 

об'єктів житлово-комунального господарства
Програма капітального ремонту житлового фонду  м. Ужгород 

на 2018-2022 роки

Рішення ХVІІІ сесії VІІ 

скликання від 14.12.2017р. 

№904 756 825 756 825 756 825

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки

Рішення Х сесії VІІ скликання  

26.01.2017р. №557 180 000 180 000 180 000

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 

роки

Рішення ХVIІ сесії VІI 

скликання 09.11.2017р. № 

804 314 000 314 000

Х Х Х Усього Х Х 1 358 525 40 000 1 318 525 1 004 525

Андріана  СУШКО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

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

Додаток 2

до рішення                сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

№

Секретар ради

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

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

1



грн.

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 749 036,50 1 749 036,50 1 749 036,50

208000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів 0,00 -1 749 036,50 1 749 036,50 1 749 036,50

208100 На початок періоду

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0,00 -1 749 036,50 1 749 036,50 1 749 036,50

Загальне фінансування 0,00 -1 749 036,50 1 749 036,50 1 749 036,50

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 749 036,50 1 749 036,50 1 749 036,50

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 749 036,50 1 749 036,50 1 749 036,50

602100 На початок періоду

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0,00 -1 749 036,50 1 749 036,50 1 749 036,50

Загальне фінансування 0,00 -1 749 036,50 1 749 036,50 1 749 036,50

Андріана СУШКОСекретар ради

Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 рік 

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Додаток 3

до рішення                 сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

№



грн.

Усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 304 525,00 1 304 525,00 1 304 525,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  140 000,00 140 000,00 140 000,00

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  140 000,00 140 000,00 140 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 1 164 525,00 1 164 525,00 1 164 525,00

33010000 Кошти від продажу землі  1 164 525,00 1 164 525,00 1 164 525,00

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 1 164 525,00 1 164 525,00 1 164 525,00

50000000 Цільові фонди  314 000,00 314 000,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  314 000,00 314 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1 618 525,00 1 618 525,00 1 304 525,00

40000000 Офіційні трансферти  4 521 004,50 3 135 036,50 1 385 968,00

41000000 Від органів державного управління  4 521 004,50 3 135 036,50 1 385 968,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 521 004,50 3 135 036,50 1 385 968,00

Додаток 4

до рішення                  сесії міськради VII скликання

 №

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік

Спеціальний фонд

Загальний фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Усього

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"



Усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Загальний фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Усього

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 

управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, 

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 1 600 000,00 1 600 000,00

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених 

заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до 

пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 

пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 385 968,00 1 385 968,00

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 435 036,50 1 435 036,50

41051600

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

утворився на початок бюджетного періоду 100 000,00 100 000,00

Разом доходів 6 139 529,50 3 135 036,50 3 004 493,00 1 304 525,00

Секретар ради Андріана СУШКО



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) 300 000 300 000 300 000 300 000

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 300 000 300 000 300 000 300 000

617321 7321 443 Будівництво  освітніх установ та закладів 300 000 300 000 300 000 300 000

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) 67 700 67 700 67 700 67 700

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 67 700 67 700 67 700 67 700

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 67 700 67 700 67 700 67 700

1200000 12 Департамент міського господарства (головний розпорядник) 1 250 825 936 825 314 000 936 825 1 250 825

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 1 250 825 936 825 314 000 936 825 1 250 825

1216017 6017 0620

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

комунального господарства 756 825 756 825 756 825 756 825

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 180 000 180 000 180 000 180 000

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади 314 000 314 000 314 000

Усього 1 618 525 1 304 525 314 000 1 304 525 1 618 525

Секретар ради Андріана СУШКО

видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів

з них

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 5

до рішення                 сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

усього

№

оплата праці
видатки 

споживання

Разом

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

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

Загальний фонд

з них

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 300 000

0610000

Управління освіти (відповідальний 

виконавець) 300 000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в Ужгородській 

спеціалізованій  ЗОШ  № 2 по вул. 

Підгірній,43 м. Ужгород – будівництво 

(співфінансування до державної програми 

"Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям в регіонах України") 2019 1 614 294 300 000 100

УСЬОГО: 300 000

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 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта, 

гривень

                                                                                                                                                                                  

Секретар ради Андріана   СУШКО

1



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) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 100 000,00 100 000,00 100 000,00

0712144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет 100 000,00 100 000,00 100 000,00

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 1 600 000,00 1 600 000,00 2 821 004,50 1 435 036,50 2 821 004,50 4 421 004,50

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 1 600 000,00 1 600 000,00 2 821 004,50 1 435 036,50 2 821 004,50 4 421 004,50

0813011 3011 1030

Надання пільг на оплату житлово- комунальних послуг 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 1 450 734,43 1 450 734,43 1 450 734,43

0813012 3012 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг 149 265,57 149 265,57 149 265,57

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

видатки 

споживання

з них

Додаток 7

до рішення                    сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Спеціальний фонд

 №

Зміни до розподілу

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

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

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

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

видатки 

розвитку

видатки 

споживання оплата праці

видатки 

розвитку
усьогоусього

1



у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

видатки 

споживання

з них

Спеціальний фондЗагальний фонд

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

Разом
комунальні 

послуги та 

енергоносії

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

видатки 

розвитку

видатки 

споживання оплата праці

видатки 

розвитку
усьогоусього

0813222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 

11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов 1 385 968,00 1 385 968,00 1 385 968,00

0816083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 1 435 036,50 1 435 036,50 1 435 036,50 1 435 036,50

Усього 1 700 000,00 1 700 000,00 2 821 004,50 1 435 036,50 2 821 004,50 4 521 004,50
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