
Доповнення  

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

 

  

1. Доповнити преамбулу проекту рішення наступними словами: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. №365-р «Деякі 

питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

14.06.2019 № 332 „Про внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету”,  

враховуючи висновки департаменту фінансів та бюджетної політики про 

перевиконання загального фонду бюджету міста за січень-червень 2019 року № 

418/33/03-20 від 08.07.2019,  про перевиконання бюджету розвитку міста за січень- 

червень 2019 року № 419/33/03-20 від 08.07.2019, про перевиконання фонду 

охорони навколишнього природного середовища м. Ужгорода №424/33/03-20 від 

09.07.2019, про обсяги залишків коштів міського бюджету № 392/33/02-18 від 

26.06.2019р. 

2. Доповнити наступні додатки  проекту рішення:  

додаток 1 «Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік»  

згідно з додатком 1; 

додаток 4 «Зміни до фінансування бюджету міста Ужгород на 2019 рік» 

згідно з додатком 4. 

3. Проект рішення доповнити пунктами наступного змісту: 

Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 2019 рік  

згідно з додатком 6. 

Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міста Ужгород на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 7. 

Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 

рік  за рахунок доходів загального фонду згідно з додатком 8. 

Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 2019 рік 

по субвенціях з державного бюджету згідно з додатком 9. 

Затвердити зміни до переліку видатків по коштах співфінансування з 

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

бюджетів згідно з додатком 10. 

Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 

рік  за рахунок доходів спеціального фонду згідно з додатком 11. 

Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

згідно з додатком 12. 

Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 

році згідно з додатком 13. 



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 14. 

Затвердити зміни розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік  

за рахунок вільного залишку коштів станом на 01.01.2019 року згідно з додатком 

15. 

 Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2019 рік на суму 

500 000 грн. 

 4. Додатки № 1,4,6-15 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

Пункт 7 проекту рішення «Контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та 

оподаткування (Готра В.В.)» викласти в наступній редакції : «Контроль за 

виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної 

політики (Готра В.В.)» 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 



 

Супровідна записка 

до доповнення до рішення «Про зміни до бюджету міста  Ужгород на 2019 

рік»  

 

  

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 14.06.2019 № 332 „Про внесення змін до обсягу субвенції з 

державного бюджету” та лист департаменту праці та соціального захисту 

населення 20.06.2019 № 34.06-31/2356 щодо забезпечення фінансування 

видатків за надані пільги та субсидії населенню, пропонується за рахунок 

зменшення обсягу „Субвенції 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, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”, зменшуються 

бюджетні призначення департаменту праці та соціального захисту населення 

на загальну суму 31 623 522,33 грн. 

Враховуючи лист департаменту праці та соціального захисту населення 

14.06.2019 № 34.06-34/2311 щодо забезпечення фінансування видатків за 

надані допомоги сім’ям з дітьми та соціальної допомоги особам відповідно 

до законодавства, пропонується перерозподіл бюджетних призначень між 

кодами програмної класифікації видатків в сумі 1 650 000 грн. за рахунок 

коштів "Субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, 

допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка 

досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету". 

Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 

2019 р. №365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» та лист управління охорони 

здоров’я від 24.06.2019, за рахунок обсягу субвенції збільшуються бюджетні 

призначення управлінню охорони здоров’я в сумі 688 000 грн. по коду 

ПКВКМБ 0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» з них: 

482 000 грн. на «Придбання стаціонарної ультразвукової діагностичної 

системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул. Грибоєдова, 

20 Б, м. Ужгород» та 206 000 грн. на «Придбання портативної ультразвукової 

діагностичної системи для Ужгородського міського пологового будинку, вул. 

Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород». 



Враховуючи рішення п’ятнадцятої сесії Закарпатської обласної ради 

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

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

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

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

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

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

2019 року), листа  Управління охорони здоров’я 25.04.2019р. № 418/31-15, 

листа Управління освіти 28.05.2019 № 29.01-14/286, за рахунок субвенції 

збільшуються бюджетні призначення: 

- управлінню освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету по КПКВК 0611020 «Надання 

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

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

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

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

бюджету.  

- управлінню охорони здоров’я за рахунок субвенції з місцевого 

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

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

 КПКВК 0712010 « Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

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

 КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

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

60 000 грн. 

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України та  

враховуючи висновки департаменту фінансів та бюджетної політики про 

перевиконання загального фонду бюджету міста за січень-червень 2019 року 

№ 418/33/03-20 від 08.07.2019,  про перевиконання бюджету розвитку міста 

за січень-червень 2019 року № 419/33/03-20 від 08.07.2019, про 

перевиконання фонду охорони навколишнього природного середовища м. 

Ужгорода №424/33/03-20 від 09.07.2019, про обсяги залишків коштів 

міського бюджету № 392/33/02-18 від 26.06.2019р. розподілено кошти від 

перевиконання дохідної частини бюджету міста за січень-червень 2019 року 

та залишку коштів міського бюджету. 

 Розподіл видатків розглядався на засіданні комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та регуляторної 

політики. Згідно протоколу № 148 від 08.07.2019 року підготовлено дане 

доповнення до проекту рішення. 

За рахунок перевиконання дохідної частини пропонується збільшити 

планові показники бюджету міста на 2019 рік на 25 565 913,66  грн., а саме: 



- загального фонду бюджету міста  на 21 909 213,66  грн.; 

- бюджету розвитку міста на 3 374 000 грн. 

- фонд охорони навколишнього природного середовища на 282 700 грн. 

На видатки по загальному фонду бюджету спрямовано                

12 554 747,66 грн., по спеціальному фонду шляхом передачі коштів 

загального фонду до бюджету розвитку – 9 354 466 грн., разом 

21 909 213,66грн. (додаток 8). На видатки спеціального фонду за рахунок  

коштів перевиконання спеціального фонду спрямовано 3 656 700 грн., в т. ч. 

бюджету розвитку в сумі 3 374 000 грн., фонду охорони навколишнього 

природного середовища в сумі 282 700 грн.  (додаток 11), за рахунок залишку 

коштів спеціального фонду бюджету розвитку станом на 01.01.2019 року в 

сумі 199 000 грн. (додаток 14), за рахунок вільного залишку станом на 

01.01.2019 року у сумі 600 000 грн. (додаток15). 

По загальному фонду на видатки спрямовано 12 554 747,66 грн., в 

тому числі по головних розпорядниках коштів: 

Ужгородській міській раді в сумі 100 000 грн. на виплату заробітної 

плати та нарахування на заробітну плату працівникам ради ;  

виконкому в сумі 180 000  грн. з них:  

80 000 грн. на проведення видатків по висвітленню діяльності 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради в засобах масової 

інформації ; 

50 000 грн. на Програму підтримки І державного пожежно-

рятувального загону УДСНС України в Закарпатській області на 2019 рік; 

50 000 грн. на Програму підтримки Аварійно - рятувального загону 

спеціального призначення УДСНС України в Закарпатській області на 2019 

рік.; 

управлінню освіти  в сумі 674 300 грн. з них: 

500 000 грн. на підготовку до опалювального сезону ( в тому числі     

210 000 – загальноосвітнім школам, 275 000 – дошкільним закладам, 15 000 – 

професійно - технічним закладам); 

174 300 грн. на забезпечення облаштування засобами дистанційної 

передачі даних установ, які мають власні комерційні вузли обліку 

природного газу (в тому числі 150 800 – загальноосвітні школи, 15 000 – 

дошкільні заклади освіти, 8 500 – забезпечення діяльності інших закладів 

освіти).; 

департаменту праці та соціального захисту населення                        

в сумі 775 647,66 з них : 

300 000 грн. на Програму додаткових гарантій соціального захисту 

громадян на 2019 рік ;  

475 647,66 грн. на Програму сприяння виконання рішень судів та інших 

виконавчих документів на 2018-2022 роки.; 

управлінню у справах культури,  молоді та спорту в сумі 400 000 

грн. на Програму відзначення в місті Ужгород державних та місцевих свят, 

історичних подій, знаменних дат та інших заходів на 2018-2019 роки.; 

департаменту міського господарства  9 724 800 грн., з них:    

7 219 000 грн. на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2020 

роки; 



527 000 грн. на Програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки.( КП « Водоканал»); 

100 000 грн. на програму виготовлення технічної документації на 

багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки; 

700 000 грн. на програму відшкодування частини кредитів, отриманих 

ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального 

ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 20418-

2022 роки (« Теплий дім»); 

199 000 грн. на програму охорони навколишнього природного 

середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки; 

979 800 грн. на Програму утримання та фінансової підтримки споруд 

КП «Стадіон « Авангард» на 2018-2020 роки; 

управлінню муніципальної варти 550 000 грн. з них: 

500 000 грн. на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну 

плату працівникам управління ;  

10 000 грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

40 000 грн. на поточні видатки; 

управлінню міжнародного співробітництва та інновацій                

150 000 грн. на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату 

працівникам управління ; 

 

По спеціальному фонду на видатки спрямовано 13 810 166 грн., в тому 

числі: 

 виконкому в сумі 705 000 грн. з них: 

105 000 грн. на Програму підтримки управління патрульної поліції в 

Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2018-2020 роки; 

300 000 грн. на Програму підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській 

області на 2018-2020 роки; 

300 000 грн. на Програму покращення матеріально - технічного 

забезпечення ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород на 2019 рік; 

управлінню охорони здоров’я в сумі 1 008 412 грн, з них: 

600 000 грн. для закупівлі комп’ютерної техніки КМП «Ужгородська 

міська поліклініка»  для участі у програмі «Безкоштовна діагностика»; 

350 000 грн. для закупівлі комп’ютерної техніки КМП «Ужгородська 

міська дитяча клінічна лікарня» для участі у програмі «Безкоштовна 

діагностика»; 

37 772 грн. для придбання модуль зв’язку та м’ясорубку для КМП 

«Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня»; 

20 640 грн. співфінансування до субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій; 

управлінню освіти всього в сумі 1 059 829 грн., з них: 

386 200 грн. на придбання обладнання та предметів довгострокового 

користування по підготовці закладів освіти до зими; 



673 629 грн. співфінансування до субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету; 

 департаменту міського господарства в сумі 9 756 925 грн., з них: 

 90 000 грн. на Програму благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 

роки; 

786 034 грн. на Програму капітального ремонту житлового фонду у м. 

Ужгород на 2018-2022 роки; 

99 191 грн. на Програму будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту дитячих і спортивних майданчиків у м.Ужгород на 2017-2021 роки; 

500 000 грн на Програму реконструкції та капітального ремонту мережі 

зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки; 

100 000 грн. на Програму встановлення автономного електричного 

опалення у м. Ужгород на 2019 рік; 

199 000 грн. на Програму підготовки до продажу земельних ділянок на 

2018-2020 роки; 

7 700 000 грн. на Програму фінансової підтримки комунальних 

підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки, в т.ч. 300 000 грн. КП «Парк 

культури та відпочинку «Під замком», 400 000 грн. КП «Водоканал м. 

Ужгород», 6 500 000 грн. КП «Ужгородський муніципальний транспорт», 

200 000 грн. КП «КШЕП», 300 000 грн. КП «КАТП 072801»; 

управлінню капітального будівництва в сумі 1 280 000 грн., з них: 

500 000 грн. на об’єкти культури, в сумі 100 000 грн. на об’єкти 

охорони здоров’я, в сумі  630 000 грн. на об’єкти освіти та 50 000 грн. на 

об’єкти житлово-комунального господарства. 

   Пропонується здійснити перерозподіл в межах загального обсягу 

видатків головного розпорядника коштів: 

управлінню економічного розвитку міста: 

зменшити бюджетні призначення по коду ПКВКМБ «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах» у сумі 65 000 грн.; 

 збільшити бюджетні призначення на Програму з розробки плану 

реалізації Стратегії розвитку міста Ужгород на 2019-2021 роки у сумі            

65 000 грн.; 

 управлінню освіти: 

по коду ПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти» пропонується перерозподіл по кодах економічної класифікації 

в межах загального обсягу для оплати цивільно-правової угоди за 

упорядкування архіву та для виплати лікарняних по вагітності та пологах, а 

саме: зменшити бюджетні призначення на оплату послуг у сумі 120 000 грн., 

збільшити бюджетні призначення у сумі 120 000 грн. (на оплату праці – 

87 000 грн., на нарахування на заробітну плату – 33 000 грн.); 

управлінню охорони здоров’я: 

 по міській поліклініці  зменшити поточні видатки по загальному фонду 

бюджету у сумі 60 000 грн., збільшити  капітальні видатки по спеціальному 

фонду бюджету розвитку на придбання 3- х кондиціонерів для забезпечення 

роботи рентген установки, мамо графічного апарату УЗД у сумі 60 000 грн.; 



зменшити обсяг резервного фонду бюджету на 500 000 грн.; 

збільшити видатки виконкому по коду ПКВКМБ 0210160 «Керівництво 

і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах» у сумі 500 000 грн. на придбання 

автомобіля. 

По департаменту міського господарства пропонується перерозподіл 

призначень між кодами програмної класифікації видатків по Програмі 

благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки в сумі 772 000 грн. 

 

 

 

 

 

В.о.директора департаменту      О.КЕНС 



Додаток 6

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) 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 0 0 0 0 0 500 000 500 000 0 0 0 500 000 500 000

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 0 500 000 500 000 500 000 500 000

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 0 0 87 000 0 0 0 0 0

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 0 0 87 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 0 87 000 0

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) -60 000 -60 000 60 000 60 000 60 000 0

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) -60 000 -60 000 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0

0712080 2080 0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги -60 000 -60 000 60 000 60 000 60 000 0

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

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 0 0 0 0 0 0 0

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -772 000 -772 000 -772 000 -772 000

1217442 7442 0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 

інфраструктури 772 000 772 000 772 000 772 000

2700000 25

Управління економічного розвитку міста  ( головний 

розпорядник ) 0 0 0

2710000

 Управління економічного розвитку міста ( відповідальний 

виконавець ) 0 0 0

2710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах -65 000 -65 000 -65 000

2710180 0180 0133 Інша  діяльність у сфері державного управління 65 000 65 000 65 000

3700000 37

Департамент фінансів та бюджетної політики (головний 

розпорядник) -500 000 0 -500 000

3710000

Департамент фінансів та бюджетної політики  

(відповідальний виконавець) -500 000 0 -500 000

3718700 8700 0133 Резервний фонд -500 000 -500 000

Усього -560 000 -60 000 87 000 0 0 560 000 560 000 0 0 0 560 000 0

 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 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджеті

в

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд

1



грн.

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 805 000 100 000 705 000 705 000

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 805 000 100 000 705 000 705 000

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів
Програма підтримки І державного пожежно-рятувального 

загону УДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік

Рішення XXX сесії  VII 

скликання 13.12.2018 № 

1323 50 000 50 000

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма підтримки Аварійно- рятувального загону 

спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській 

області на 2019 рік

Рішення XXXV сесії  VII 

скликання 28.03.2019 № 

1486 50 000 50 000

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма підтримки управління патрульної поліції в 

Закарпатській області Департаменту патрульної поліції на 2018- 

2020 роки

Рішення XXX сесії  VII 

скликання 13.12.2018 № 

1322 105 000 105 000 105 000

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів
Програма підтримки підрозділів УСБУ в Закарпатській області 

на 2018-2020 роки

Рішення XXІІІ сесії  VII 

скликання 15.05.2018 № 

1109 300 000 300 000 300 000

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма покращення матеріально-тухнічного забезпечення 

ГУНП в Закарпатській області, у тому числі поліпшення 

житлових умов працівників поліції на території міста Ужгород 

на 2019 рік

Рішення XXXV сесії  VII 

скликання 18.03.2019 № 

1522 300 000 300 000 300 000

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 775 647,66 775 647,66 0,00 0,00

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення  

(відповідальний виконавець) 775 647,66 775 647,66 0,00 0,00

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма сприяння виконання рішень судів та інших 

виконавчих документів на 2018-2022 роки

Рішення ХVІІ сесії VІІ 

скликання від 09.11.2017р. 

№797 475 647,66 475 647,66

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 

2019 рік

Рішення ХХVІІІ сесії VІІ 

скликання 11.10.2018р. № 

1256 300 000 300 000

1000000 10

Управління у справах культури, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 400 000 400 000 0 0

1010000

Управління у справах культури, молоді та спорту  

(відповідальний виконавець) 400 000 400 000 0 0

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма відзначення в місті Ужгород  державних та місцевих 

свят, історичних подій, знаменних і пам'ятних дат та інших 

заходів на 2018-2020 роки

Рішення ХVІІ сесії VII 

скликання 29.11.2017р. 

№791 400 000 400 000

1200000 12

Департамент міського господарства  (головний 

розпорядник) 19 481 725 9 724 800 9 756 925 9 474 225

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 7                                                                                                                                                                   

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

1210000

Департамент міського господарства  (відповідальний 

виконавець) 19 481 725 9 724 800 9 756 925 9 474 225

1215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Програма утримання та фінансової підтримки спортивних 

споруд КП "Стадіон "Авангард"на 2018-2020 роки

Рішення ХХІІІ сесії VІІ 

скликання від 15.05.2018р. 

№1068
979 800 979 800

1216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2020 роки

Рішення ХVІІІ сесії VІІ 

скликання   21.12.2017р. 

№ 939 527 000 527 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 

житлово-комунального господарства

Програма виготовлення технічної документації на 

багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 

роки 

Рішення ХVІІ сесії VІІ 

скликання   09.11.2017р. 

№ 801 100 000 100 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 

житлово-комунального господарства

Програма капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород 

на 2018-2022 роки

Рішення ХХVІІІ сесії VІІ 

скликання  14.12.2017р. № 

904 786 034 786 034 786 034

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

дитячих і спортивних майданчиків у м.Ужгород на 2017-2021 

роки

Рішення ІХ сесії VІІ 

скликання  22.12.2016р. 

№503 99 191 99 191 99 191

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

Рішення ХVIІ сесії VІI 

скликання 09.11.2017р. № 

804 2 347 000 3 119 000 -772 000 -772 000

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. 

№557 500 000 500 000 500 000

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 

інфраструктури Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення ХVIІ сесії VІI 

скликання 09.11.2017р. № 

804 4 962 000 4 100 000 862 000 862 000

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма встановлення автономного електричного опалення у 

м. Ужгород на 2019 рік

Рішення ХХХІV сесії VІІ 

скликання  28.02.2019р. № 

1443 100 000 100 000 100 000

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, 

ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту та реконструкції  багатоквартирних 

будинків у м.Ужгород на 2018-2022 роки ("Теплий дім")  

Рішення ХVІІ сесії VІІ 

скликання від 09.11.2017р. 

№ 803 700 000 700 000

1217650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки чи права  на неї

Програма підготовки до продажу земельних ділянок на 2018-

2020 роки

Рішення ХVІІ сесії VІІ 

скликання від 09.11.2017р. 

№ 798 199 000 199 000 199 000

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста 

Ужгород на 2018-2020 роки

Рішення ХVІІІ сесії VІІ 

скликання   21.12.2017р. 

№ 939 7 700 000 7 700 000 7 700 000

1218320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
Програма охорони навколишнього природного середовища 

міста Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення ХVІІ сесії VІІ 

скликання  16.11.2017р. № 

853 199 000 199 000
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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

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. № 

853 282 700 282 700

2700000 27

Управління економічного розвитку міста  

( головний розпорядник ) 65 000 65 000 0 0

2710000

 Управління економічного розвитку міста 

( відповідальний виконавець ) 65 000 65 000 0 0

2710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма з розробки плану реалізації Стратегії розвитку міста " 

Ужгород- 2030" на 2019-2021 рр.

Рішення ХХХV сесії VІІ 

скликання 18.04.2019р. № 

1523 65 000 65 000

Х Х Х Усього Х Х 21 527 372,66 11 065 447,66 10 461 925,00 10 179 225,00

А.  СУШКОСекретар ради
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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

0100000 01 Ужгородська міська рада (головний розпорядник) 100 000,00 100 000,00 82 000,00 100 000,00

0110000 Ужгородська міська рада (відповідальний виконавець) 100 000,00 100 000,00 82 000,00 100 000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад  100 000,00 100 000,00 82 000,00  100 000,00

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 180 000,00 180 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 285 000,00

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 180 000,00 180 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 285 000,00

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 80 000,00 80 000,00 80 000,00

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 100 000,00 100 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 205 000,00

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 674 300,00 674 300,00 1 059 829,00 1 059 829,00 1 059 829,00 1 734 129,00

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 674 300,00 674 300,00 1 059 829,00 1 059 829,00 1 059 829,00 1 734 129,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 290 000,00 290 000,00 94 500,00 94 500,00 94 500,00 384 500,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами 360 800,00 360 800,00 952 329,00 952 329,00 952 329,00 1 313 129,00

061110 1110 0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими 

закладами освіти 15 000,00 15 000,00 15 000,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 8 500,00 8 500,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 21 500,00

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) 1 008 412,00 1 008 412,00 1 008 412,00 1 008 412,00

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 1 008 412,00 1 008 412,00 1 008 412,00 1 008 412,00

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  за рахунок доходів загального 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

1



у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

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

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 387 772,00 387 772,00 387 772,00 387 772,00

0712080 2080 0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної 

допомоги 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 20 640,00 20 640,00 20 640,00 20 640,00

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 775 647,66 775 647,66 775 647,66

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 775 647,66 775 647,66 775 647,66

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 475 647,66 475 647,66 475 647,66

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 300 000,00 300 000,00 300 000,00

1000000 10

Управління у справах культури,  молоді та спорту (головний 

розпорядник) 400 000,00 400 000,00 400 000,00

1010000

Управління у справах культури,  молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 400 000,00 400 000,00 400 000,00

1014082 4082 1040 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 400 000,00 400 000,00 400 000,00

1200000 12 Департамент міського господарства (головний розпорядник) 9 724 800,00 9 724 800,00 5 901 225,00 5 901 225,00 5 901 225,00 15 626 025,00

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 9 724 800,00 9 724 800,00 5 901 225,00 5 901 225,00 5 901 225,00 15 626 025,00

1216013 6013 0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства 527 000,00 527 000,00 527 000,00

1215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 979 800,00 979 800,00 979 800,00

1216017 6017 0620

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

комунального господарства 100 000,00 100 000,00 786 034,00 786 034,00 786 034,00 886 034,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 3 119 000,00 3 119 000,00 599 191,00 599 191,00 599 191,00 3 718 191,00

1217442 7442 0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 

інфраструктури 4 100 000,00 4 100 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 4 190 000,00

1217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження 700 000,00 700 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 800 000,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 4 326 000,00 4 326 000,00 4 326 000,00 4 326 000,00

2



у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

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

1218320 8320 0520 Збереження природно-заповідного фонду 199 000,00 199 000,00 199 000,00

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) 1 280 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00

1510000

Управління капітального будівництва (відповідальний 

виконавець) 1 280 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

1515041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00

2200000 22 Управління муніципальної варти  ( головний розпорядник ) 550 000,00 550 000,00 410 000,00 10 000,00 550 000,00

2210000

Управління муніципальної варти  ( відповідальний 

виконавець ) 550 000,00 550 000,00 410 000,00 10 000,00 550 000,00

2210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 550 000,00 550 000,00 410 000,00 10 000,00 550 000,00

2500000 25

Управління міжнародного співробітництва та інновацій  

( головний розпорядник ) 150 000,00 150 000,00 123 000,00 150 000,00

2510000

 Управління міжнародного співробітництва та інновацій 

( відповідальний виконавець ) 150 000,00 150 000,00 123 000,00 150 000,00

2510160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах 150 000,00 150 000,00 123 000,00 150 000,00

Усього 12 554 747,66 12 554 747,66 615 000,00 10 000,00 9 354 466,00 9 354 466,00 9 354 466,00 21 909 213,66

Секретар ради А. СУШКО
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Додаток 9

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) -31 623 522,33 -31 623 522,33 -31 623 522,33

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) -31 623 522,33 -31 623 522,33 -31 623 522,33

0813011 3011 1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 

окремим категоріям громадян відповідно до законодавства -629 400,27 -629 400,27 -629 400,27

0813012 3012 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг -30 994 122,06 -30 994 122,06 -30 994 122,06

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народжені дитини -1 650 000,00 -1 650 000,00 -1 650 000,00

0813049 3049 1040

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 

"муніципальна няня" 300 000,00 300 000,00 300 000,00

0813087 3087 1040

Надання допомоги на дітей,які виховуються у багатодітних 

сім'ях 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) 688 000,00 688 000,00 688 000,00 688 000,00

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 688 000,00 688 000,00 688 000,00 688 000,00

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 688 000,00 688 000,00 688 000,00 688 000,00

Усього -31 623 522,33 -31 623 522,33 688 000,00 688 000,00 688 000,00 -30 935 522,33

 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



Додаток 10

№

грн.

Загальний фонд
Спеціальний фонду 

бюджету розвитку                       

1 2 3 4

0700000 Управління охорони здоров'я 20 640 0 20 640

до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 20 640 0 20 640

0717363 0490

Придбання станціонарної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського 

міського пологового будинку, вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород 14 460 14 460

0717363 0490

Придбання портативної ультразвукової діагностичної системи для Ужгородського міського 

пологового будинку, вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород 6 180 6 180

0600000 Управління освіти 673 629 0 673 629

до субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 673 629 0 673 629

0611020 0921 Придбання персональних комп'ютерів 673 629 673 629

Усього 694 269 0 694 269

А. СУШКО

Назва об’єктів/ назва головного розпорядника коштів

Секретар ради

Разом

в т.ч.

до рішення             сесії міськради VII скликання

 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Зміни до переліку 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

1



Додаток 11

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) 3 656 700 3 374 000 282 700 3 374 000 3 656 700

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 3 656 700 3 374 000 282 700 3 374 000 3 656 700

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 3 374 000 3 374 000 3 374 000 3 374 000

1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 282 700 282 700 282 700

Усього 3 656 700 3 374 000 282 700 3 374 000 3 656 700

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  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

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0700000 07
Управління охорони здоров'я (головний 

розпорядник) 688 000

0710000
Управління охорони здоров'я 

(відповідальний виконавець) 688 000

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Придбання станціонарної ультразвукової 

діагностичної системи для Ужгородського 

міського пологового будинку, 

вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород 482 000

0717363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Придбання портативної ультразвукової 

діагностичної системи для Ужгородського 

міського пологового будинку, 

вул. Грибоєдова, 20 Б, м. Ужгород 206 000

УСЬОГО: 688 000

А.  СУШКО

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

                                                                                                                                                                                  

Секретар ради

до рішення                   сесії міськради VII скликання

Додаток 12

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

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

1200000 12

Департамент міського господарства 

(головний розпорядник) 772 000

1210000

Департамент міського господарства 

(відповідальний виконавець) 772 000

1217442 7442 0456

Утримання та розвиток інших об'єктів 

транспортної інфраструктури
Реконструкція вул. Можайського (8 Березня - 

Минайська) 2017-2019 21 981 247 772 000 28

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) 210 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 210 000

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
Реконструкція ділянки міського водогону по 

вул. Собранецька в м. Ужгород 2019 480 000 -480 000 0

1517310 7310 0443

Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
Реконструкція ділянки міського водопроводу 

по вул. Собранецька в м. Ужгород 2019 480 000 530 000 0

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво ДНЗ на 300 місць по вул. І. 

Франка 2017-2019 150 000 -150 000 0

до рішення                   сесії міськради VII скликання

Додаток 13

"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

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Будівництво ДНЗ на 250 місць по вул. І. 

Франка 2017-2019 150 000 300 000 0

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція даху ДНЗ №30 по вул. 

Шевченка, 42 2018-2019 1 600 936 10 000 100

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 41 672 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 -41 672 20

УСЬОГО: 982 000

А.  СУШКО

                                                                                                                                                                                  

Секретар ради

2



Додаток 14

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) 199 000 199 000 199 000 199 000

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 199 000 199 000 199 000 199 000

1217650 7650 0490

Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи 

права на неї 199 000 199 000 199 000 199 000

Усього 199 000 199 000 199 000 199 000

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 15

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

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 600 000 600 000 600 000 600 000

Всього 600 000 600 000 600 000 600 000

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  за рахунок вільного залишку коштів 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

1
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