
Доповнення 

до проєкту рішення  

«Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік» 

 

1. Доповнити преамбулу проєкту рішення наступними словами: 

«враховуючи розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації 

03.12.2020 № 702 «Про розподіл субвенції з державного бюджету», 

03.12.2020 № 706 «Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету», 

07.12.2020 № 721 «Про розподіл субвенцій з державного бюджету». 

2. Проєкт рішення доповнити пунктами наступного змісту: 

«Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2020 рік за рахунок зменшення доходів згідно з додатком 9». 

«Затвердити перелік видатків іншої субвенції з місцевого бюджету по 

загальному фонду бюджету міста Ужгород у 2020 році згідно з додатком 10». 

3. Доповнити наступні додатки проєкту рішення: 

«Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 2020 рік 

згідно з додатком 1»; 

«Зміни до розподілу витрат бюджету міста Ужгород на реалізацію 

місцевих/регіональних програм на 2020 рік  згідно з додатком 2»; 

«Зміни до фінансування бюджету міста Ужгород на 2020 рік згідно з 

додатком 3»; 

«Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із 

будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту об'єктів 

виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами бюджету 

м. Ужгород на 2020 рік згідно з додатком 4»; 

«Зміни до обсягу доходів бюджету міста Ужгород на 2020 рік згідно з 

додатком 5»; 

«Зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 2020 рік по 

субвенціях з державного та обласного бюджетів згідно з додатком 6»; 

«Зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 рік згідно 

з додатком 7». 

4. Пункт 9 та 10 проєкту рішення викласти в новій редакції відповідно, 

«9. Додатки № 1-10 до цього рішення є його невід’ємною частиною» та 

«10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, 

інвестиційної та регуляторної політики (Готра В.В.). 

5. Пункти 9, 10 проєкту рішення вважати пунктами 11, 12. 
 

 

Міський голова        Богдан АНДРІЇВ 



Додаток 1
до рішення               сесії міськради VІII скликання
Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік

(грн)

у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) -152 600 -152 600 -132 500 -132 500 -132 500 -285 100

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) -152 600 -152 600 -132 500 -132 500 -132 500 -285 100

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 198 900 198 900 198 900

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів -351 500 -351 500 -132 500 -132 500 -132 500 -484 000

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) -5 004 275 -5 004 275 -305 000 -6 460 750 -23 731 -23 731 -23 731 -5 028 006

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -5 004 275 -5 004 275 -305 000 -6 460 750 -23 731 -23 731 -23 731 -5 028 006

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 54 000 54 000 45 000 54 000

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -2 584 625 -2 584 625 -350 000 -3 395 800 81 500 81 500 81 500 -2 503 125

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)) -1 955 500 -1 955 500 -2 890 800 69 450 69 450 69 450 -1 886 050

0611110 1110 0930

Підготовка  кадрів  закладами професійної 
(професійно-технічної ) освіти та іншими 
закладами освіти -174 150 -174 150 -174 150 -174 150

0611150 1150 0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів -100 000 -100 000 -100 000

0611161 1161 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 50 000 50 000 8 000 8 000 8 000 58 000

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -204 000 -204 000 -204 000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -328 681 -328 681 -328 681 -328 681

0617520 7520 0460
Реалізація Національної програми 
інформатизації -90 000 -90 000 146 000 146 000 146 000 56 000

Разомусього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку усього видатки 

споживання

 №

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

Загальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Зміни до розподілу
видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік

07201100000
(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

з них

видатки розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1



у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

Разомусього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку усього видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

Загальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

з них

видатки розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0700000 07
Управління охорони здоров'я (головний 
розпорядник) 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000

0710000
Управління охорони здоров'я (відповідальний 
виконавець) 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000

0710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 14 884 14 884 14 884

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, 
породіллям та новонародженим -339 018 -339 018 -339 018

0712080 2080 0721
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги -150 000 -150 000 50 000 50 000 50 000 -100 000

0712142 2142 0763
Програма і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом -139 944 -139 944 -139 944

0712145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих 180 000 180 000 180 000

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 448 962 448 962 448 962

0717520 7520 0460
Реалізація Національної програми 
інформатизації -14 884 -14 884 -14 884

0800000 08
Департамент праці та соціального захисту 
населення (головний розпорядник) 6 130 972 6 130 972 437 395 -100 705 6 130 972

0810000
Департамент праці та соціального захисту 
населення (відповідальний виконавець) 6 130 972 6 130 972 437 395 -100 705 6 130 972

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 405 899 405 899 437 395 -100 705 405 899

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом пільговим 
категоріям громадян 5 252 468 5 252 468 5 252 468

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 
які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги -42 395 -42 395 -42 395
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у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

Разомусього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку усього видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

Загальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

з них

видатки розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-
комунальних послуг -50 000 -50 000 -50 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 565 000 565 000 565 000

1000000
Управління у справах культури, молоді та 
спорту (головний розпорядник) -390 000 -390 000 -18 000 -135 900 -390 000

1010000
Управління у справах культури, молоді та 
спорту (відповідальний виконавець) -390 000 -390 000 -18 000 -135 900 -390 000

1011100 1100 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 
школами -98 000 -98 000 -98 000 -98 000

1013131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 
виконання Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України» -80 000 -80 000 -80 000

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

1014060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів -12 400 -12 400 -7 400 -12 400

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -140 000 -140 000 -140 000

1015031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл -44 600 -44 600 -18 000 -15 500 -44 600

1200000 12
Департамент міського господарства  (головний 
розпорядник) 269 945 269 945 -38 000 -991 594 -991 594 -991 594 -721 649

1210000
Департамент міського господарства  
(відповідальний виконавець) 269 945 269 945 -38 000 -991 594 -991 594 -991 594 -721 649

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -52 700 -52 700 -38 000 -52 700

1215041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд 651 645 651 645 651 645

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 239 329 239 329 239 329 239 329

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури -280 000 -280 000 -1 230 923 -1 230 923 -1 230 923 -1 510 923

1218312 8312 0512 Утилізація відходів -49 000 -49 000 -49 000

1500000 15
Управління капітального будівництва 
(головний розпорядник) 328 681 328 681 328 681 328 681
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у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

Разомусього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку усього видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

Загальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

з них

видатки розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1510000
Управління капітального будівництва 
(відповідальний виконавець) 328 681 328 681 328 681 328 681

1511100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецьким школам 50 000 50 000 50 000 50 000

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, 
групами)) 392 181 392 181 392 181 392 181

1512010 2010 0731
Багатопрофільна станціонарна медична допомога 
населенню -80 000 -80 000 -80 000 -80 000

1512111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги 40 000 40 000 40 000 40 000

1515045 5045 0810
Будівництво мультифункціональних майданчиків 
для занять ігровими видами спорту -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

1516090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства 15 000 15 000 15 000 15 000

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства -304 500 -304 500 -304 500 -304 500

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 781 000 781 000 781 000 781 000

1517442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури -560 000 -560 000 -560 000 -560 000

2200000
Управління муніципальної варти (головний 
розпорядник) -2 329 -2 329 -2 329

2210000
Управління муніципальної варти 
(відповідальний виконавець) -2 329 -2 329 -2 329

2210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах -669 -669 -669

2217520 7520 0460
Реалізація Національної програми 
інформатизації -1 660 -1 660 -1 660

2500000
Управління міжнародного співробітництва та 
інновацій (головний розпорядник) -202 569 -202 569 120 000 -202 569

2510000
Управління міжнародного співробітництва та 
інновацій (відповідальний розпорядник) -202 569 -202 569 120 000 -202 569

2510160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 64 431 64 431 120 000 64 431

2517630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності -267 000 -267 000 -267 000
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у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

Разомусього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку усього видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

Загальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

з них

видатки розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

2700000
Управління економічного розвитку міста 
(головний розпорядник) -50 000 -50 000 -50 000

2710000
Управління економічного розвитку міста 
(відповідальний виконавець) -50 000 -50 000 -50 000

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження -50 000 -50 000 -50 000

3700000
Департамент фінансів та бюджетної політики 
(головний розпорядник) 170 000 170 000 170 000

3710000
Департамент фінансів та бюджетної політики  
(відповідальний виконавець) 170 000 170 000 170 000

3719770 9770 0180 Інша субвенція з місцевого бюджету 170 000 170 000 170 000

УСЬОГО 769 144 769 144 234 395 -6 735 355 -769 144 -769 144 -769 144 0

Секретар ради Андрій РИБА
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(грн.)

усього у тому числі бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконком (головний розпорядник) -484 000 -351 500 -132 500 -132 500
0210000 Виконком (відповідальний виконавець) -484 000 -351 500 -132 500 -132 500

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

Програма співпраці Ужгородської міської ради та управління 
Державної казначейської служби  України у м. Ужгороді 
Закарпатської області в сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів на 2018-2020 роки

Рішення XXIV сесії  VII 
скликання 26.06.2018  № 
1119 -484 000 -351 500 -132 500 -132 500

0700000
Управління  охорони здоров'я (головний 
розпорядник) 35 116 -14 884 50 000 50 000

0710000
Управління охорони здоров'я (відповідальний 
виконавець) 35 116 -14 884 50 000 50 000

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим

Програма фінансової підтримки закладів первинного, 
вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті 
Ужгород на 2020-2023 роки

Рішення ХLІ сесії VІІ 
скликання 14.11.2019 № 
1733 -339 018 -339 018

0712080 2080 0721

  

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 
первинної медичної допомоги

Програма фінансової підтримки закладів первинного, 
вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті 
Ужгород на 2020-2023 роки

Рішення ХLІ сесії VІІ 
скликання 14.11.2019 № 
1733 -100 000 -150 000 50 000 50 000

0712142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом

Міська цільова соціальна Програма протидії захворюванню на 
туберкульоз на 2018-2022 роки

Рішення ХVІІ сесії VІІ 
скликання 09.11.2017 № 
793 -139 944 -139 944

0712145 2145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
Міська Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 
2018-2022 роки

Рішення ХVІІ сесії VІІ 
скликання 09.11.2017 № 
796 180 000 180 000

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

Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів 
у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення 
м.Ужгород на 2019-2020 роки

Рішення ХХХІV сесії VІІ 
скликання 28.02.2019 № 
1436 188 962 188 962

( код бюджету)

Додаток 2  
до рішення           сесії міськради VІІІ скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

№

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджетів

Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Ужгород на реалізацію  місцевих/регіональних програм на 2020 рік
07201100000
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усього у тому числі бюджет 
розвитку

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджетів

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
Міська Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної 
служби на 2018-2022 роки"

Рішення ХVІІ сесії VІІ 
скликання 09.11.2017 № 
795 250 000 250 000

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

Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають 
на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 
2016-2020 роки

Рішення ІІ сесії VІІ 
скликання 14.04.2016р. № 
172 10 000 10 000

0717520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради 
та її виконавчих органів на 2020-2022 роки 

Рішення XLII сесії VII 
скликання від 12.12.2019 
№1804             -14 884 -14 884

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) -148 000 -294 000 146 000 146 000

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -148 000 -294 000 146 000 146 000

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 23.12.2015 № 48 -204 000 -204 000

0617520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради 
та її виконавчих органів на 2020-2022 роки 

Рішення XLII сесії VII 
скликання від 12.12.2019 
№1804             56 000 -90 000 146 000 146 000

0800000 08
Департамент праці та соціального захисту населення 
(головний розпорядник) 5 767 468 5 767 468

0810000
Департамент праці та соціального захисту населення 
(відповідальний виконавець) 5 767 468 5 767 468

0813033 3033 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом пільговим категоріям 
громадян

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд автомобільним транспортом  на міських 
автобусних маршрутах загального користування у м.Ужгород на 
2020 рік

Рішення ХLІ сесії VІІ 
скликання 14.11.2019 № 
1731 5 252 468 5 252 468

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 

Програма фінансування видатків на житлово- комунальні 
послуги Почесним громадянам м. Ужгород  на 2020 рік

Рішення ХLІ сесії VІІ 
скликання 14.11.2019 № 
1730 -50 000 -50 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 
2020-2022 роки

Рішення ХLІ сесії VІІ 
скликання 14.11.2019 № 
1726 445 000 445 000

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

Програма підтримки військовослужбовців військової служби за 
контрактом, які укладуть контракт у 2020 році, та членів їх сімей

Рішення ХLІ сесії VІІ 
скликання 14.11.2019 № 
1719 120 000 120 000

1000000 10
Управління у справах культури, молоді та  спорту 
(головний розпорядник) -220 000 -220 000

1010000
Управління у справах культури, молоді та  спорту 
(відповідальний виконавець) -220 000 -220 000
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усього у тому числі бюджет 
розвитку

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджетів

1013131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання 
Державної цільової соціальної програми "Молодь 
України" Програма " Молодь міста Ужгород" на 2019-2021 роки

Рішення ХХХV сесії VІІ 
скликання 28.03.2019 № 
1484 -80 000 -80 000

1014082 4082 0829 Iншi 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 VІІ 
скликання 09.11.2017 № 
791 -140 000 -140 000

1200000 12
Департамент міського господарства  (головний 
розпорядник) -17 080 055 269 945 -17 350 000 -17 350 000

1210000
Департамент міського господарства  (відповідальний 
виконавець) -17 080 055 269 945 -17 350 000 -17 350 000

1210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку житлового фонду соціального призначення 
та житлових об'єктів, які використовуються для забезпечення 
діяльності дитячих будинків сімейного типу у місті Ужгород на 
2019-2022 роки

Рішення ХХХVІІІ сесії VІI 
скликання 25.07.2019р. 
№1643 -52 700 -52 700

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 15.05.2018р. № 
1068 651 645 651 645

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 -690 000 -690 000 -690 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Комплексна програма відновлення історичного центру 
м.Ужгорода  на 2017-2020 роки

Рішення Х сесії VІІ 
скликання  від 26.01.2017р. 
№556 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма реконструкції та капітального ремонту мережі 
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки

Рішення Х сесії VІI 
скликання 26.01.2017  
№557 105 329 105 329 105 329

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 
інфраструктури Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення ХVIІ сесії VІI 
скликання 09.11.2017 №804 -15 545 329 -280 000 -15 265 329 -15 265 329

1218312 8312 0512 Утилізація відходів
Програма  розвитку та удосконалення цивільного захисту м. 
Ужгород на 2020-2024 роки

Рішення XLІV сесії VІІ 
скликання 13.02.2020 
№1881 -49 000 -49 000

2200000
Управління муніципальної варти                      
(головний розпорядник) -1 660 -1 660

2210000
Управління муніципальної варти               
(відповідальний виконавець) -1 660 -1 660

2217520 7520 0460 Реалізація Національної програми інформатизації
Програма інформатизації діяльності Ужгородської міської ради 
та її виконавчих органів на 2020-2022 роки

Рішення ХLIІ сесії VІІ 
скликання 12.12.2019 
№1804 -1 660 -1 660

2500000
Управління міжнародного співробітництва та 
іновацій (головний розпорядник) -267 000 -267 000
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усього у тому числі бюджет 
розвитку

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Найменування місцевої/регіональної програми
Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 
регіональну програму

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджетів

2510000
Управління міжнародного співробітництва та 
іновацій (відповідальний виконавець) -267 000 -267 000

2517630 7630 0470
Реалізація програм і заходів в галузі 
зовнішньоекономічної діяльності

Програма розвитку транскордонного співробітництва та 
підтримки імплементації проектів міжнародної технічної 
допомоги  в м. Ужгород на 2018-2022 р.

Рішення ХVІІ сесії VІІ 
скликання 09.11.2017 № 
789 -267 000 -267 000

2700000
Управління економічного розвитку міста         
(головний розпорядник) -50 000 -50 000

2710000
Управління економічного розвитку міста 
(відповідальний виконавець) -50 000 -50 000

2717640 7640 0470 Заходи з енергозбереження
Програма енергозбереження та енергоефективності міста 
Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення ХVІІ сесії VІІ 
скликання 09.11.2017 № 
799 -50 000 -50 000

Х Х Х УСЬОГО Х Х -12 448 131 4 838 369 -17 286 500 -17 286 500

Андрій РИБАСекретар ради
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до рішення                     сесії міськради VІII скликання

№

07201100000
( код бюджету) (грн.)

Усього    у  тому числі бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0 11 500 954 -11 500 954 -11 500 954

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів 0 11 500 954 -11 500 954 -11 500 954

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 11 500 954 -11 500 954 -11 500 954
Загальне фінансування 0 11 500 954 -11 500 954 -11 500 954

600000 Фінансування за активними операціями 0 11 500 954 -11 500 954 -11 500 954
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 11 500 954 -11 500 954 -11 500 954

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 11 500 954 -11 500 954 -11 500 954
Загальне фінансування 0 11 500 954 -11 500 954 -11 500 954

Секретар ради Андрій РИБА

Додаток 3

Загальний фонд
Спеціальний фонд

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Фінансування за типом кредитора

Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2020 рік 

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету Усього

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) -328 681

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -328 681

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 2019-2020 1 614 294 -328 681

1200000 12
Департамент міського господарства  (головний 
розпорядник) -17 350 000

1210000
Департамент міського господарства  (відповідальний 
виконавець) -17 350 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
по вул. Адольфа Добрянського,4 (ОСББ 
«Добрянського-4») 2020-2021 1 200 000 -50 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
по вул. Адольфа Добрянського,6 2020-2021 900 000 -50 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
по вул. Адольфа Добрянського,8 (ОСББ 
«Добрянського 8») 2020-2021 900 000 -50 000

до рішення                   сесії міськради VІII скликання
Додаток 4

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Рівень  
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації, капітального ремонту  об'єктів виробничої, 
комунальної та соціальної інфраструктури за об'єктами бюджету м.Ужгород на  2020 рік

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних 
робіт, у тому числі проєктні роботи

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

07201100000
(код бюджету)

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмної класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень  
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних 
робіт, у тому числі проєктні роботи

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмної класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
по вул. Адольфа Добрянського,10 2019-2021 900 000 -50 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
по вул. Українська,18 (БК "Беркут") 2020 300 000 -50 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
по вул.Михайла Салтикова-Щедріна,38а (ОСББ 
"Щедріна 38 "а") 2020 1 000 000 -50 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 
по вул. Тиводара Легоцького,17 (ОСББ 
«Легоцького 17») 2020 250 000 -190 000

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт водопроводу, каналізації 
житлового будинку по вул. Адама Міцкевича, 5 А                2020 150 000 -20 000 100

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів 
житлово-комунального господарства

Капітальний ремонт електрощитових, мереж 
електроосвітлення житлового будинку по вул. 
Минайська, 25 2020 298 750 -180 000 25

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 
освітлення внутрішньоквартальної території по 
вул. Василя Комендаря,54 2020 72 968 -67 000 4

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 
освітлення внутрішньоквартальної території по 
вул. Василя Комендаря,78 2020 72 968 -67 000 4

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Капітальний ремонт мережі зовнішнього 
освітлення внутрішньоквартальної території по 
вул. Олександра Можайського,9,9А 2020 150 000 150 000 100

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 
вул. Урожайна 2020 89 329 89 329 100

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Реконструкція інженерних мереж по пл. Ш.Петефі 2017-2020 18 480 900 70,2 -1 000 000 70
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень  
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних 
робіт, у тому числі проєктні роботи

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмної класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Виготовлення проектно-кошторисної документації 
та проведення експертизи на реконструкцію 
об'єктів благоустрою 2020 1 500 000 -500 000

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 
інфраструктури Капітальниий ремонт покриття по пл. Ш. Петефі 2018-2020 32 284 945 38,0 -13 026 000 60

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 
інфраструктури

Капітальний ремонт вул. Капушанської (від 
перехрестя пр. Свободи до перехрестя вул. 
Легоцького) 2019-2020 34 178 736 37,0 -2 239 329 65

1500000 15
Управління капітального будівництва (головний 
розпорядник) 328 681

1510000
Управління капітального будівництва 
(відповідальний виконавець) 328 681

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти (у тому числі з 
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

Капітальний ремонт басейну класичної гімназії по 
вул.8-го Березня 2018-2020 21 893 823 33 392 181 80,03

1511100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецьким школам
Капітальний ремонт будівлі музичної школи ім. П. 
І. Чайковського по вул. Волошина 2020-2021 85 000 50 000 58,8
в тому числі:
проєктні роботи 2020 50 000 50 000 100

1512010 2010 0731
Багатопрофільна станціонарна медична допомога 
населенню

Капітальний ремонт будівлі реабілітаційного 
відділення МДКЛ по вул. Ракоці, 3-5 2020-2022 3 500 000 -80 000 0,6
в тому числі:
проєктні роботи 2020 160 000 -80 000 12,5

1512111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

Капітальний ремонт входу в будівлю ЗПСМ № 6 із 
влаштуванням пандусу по вул. Боженка, 4 2020 40 000 40 000 100
в тому числі:
проєктні роботи 2020 5 000 5 000 100

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень  
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних 
робіт, у тому числі проєктні роботи

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмної класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

1515045 5045 0810
Будівництво мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту

Будівництво мультифункціонального майданчика 
для занять ігровими видами спорту в 
загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №6 імені В. С. 
Гренджі-Донського по вул. Польовій в м. Ужгороді 2019-2020 2 177 197 70 -5 000 100

1516090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 
господарства Капітальний ремонт будівлі по вул. Дворжака, 49 2020-2021 4 500 000 15 000 1,4

в тому числі:
проєктні роботи 2020 65 000 15 000 100

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво автотранспортної бази для КП 
"Ужгородський муніципальний транспорт" 
Ужгородської міської ради по вул. Загорська 2020-2023 17 000 000 -80 000 0,1
в тому числі:
проєктні роботи 2020-2021 3 550 000 -80 000 0,6

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво автотранспортної бази для КП 
"Водоканал" Ужгородської міської ради по вул. 
Загорська 2020-2023 7 000 000 -19 500 0,2
в тому числі:
проєктні роботи 2020-2021 2 500 000 -19 500 0,4

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво каналізаційної мережі по вул. 
Радванська 2017-2021 1 080 731 5 -155 000 6

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

Будівництво каналізаційної насосної станції по вул. 
Запорізькій 2020-2021 3 500 000 -50 000 1,4
в тому числі:
проєктні роботи 2020 284 200 -50 000 17,6

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства Реконструкція водопровідної мережі по вул. Східна 2017-2020 891 410 4 100 000 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рівень  
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних 
робіт, у тому числі проєктні роботи

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету 

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Рівень 
виконання 

робіт на 
початок 

бюджетного 
періоду, %

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

об'єкта у 
бюджетному 

періоді, 
гривень

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмної класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 

будівництва, 
гривень

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 
господарства

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 2016-2025 75 338 208 14.42 -100 000 14,7

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво закладу дошкільної освіти 
загальною місткістю 250 місць по вул. Загорська, 
51 м Ужгород 2017-2023 110 998 880 761 000 1,3
в тому числі:
проєктні роботи 2017-2020 1 500 000 3,1 761 000 100

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція міні-котельні для ДНЗ №26 по пр. 
Свободи 2019-2021 1 500 000 11,9 -20 000 11,9

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Реконструкція зовнішньої системи теплової мережі 
ЗОШ №6 І-ІІІ ст. по вул. Польова 2019-2020 1 364 836 3,6 40 000 100

1517442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної 
інфраструктури

Будівництво розворотного майданчика по вул. 
Капушанська в м. Ужгород 2020-2021 2 420 000 -560 000 5,8

УСЬОГО: х х х -17 350 000 х
                                                                                                                                                                                  

Секретар ради Андрій РИБА

5



до рішення                     сесії міськради VIІI скликання

№

(грн.)

Усього у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ -16 217 000 -16 217 000

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості  -17 000 -17 000

11020000 Податок на прибуток підприємств -17 000 -17 000

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності -17 000 -17 000

18000000 Місцеві податки -16 200 000 -16 200 000
18010000 Податок на майно -8 100 000 -8 100 000

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості -1 100 000 -1 100 000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб -7 000 000 -7 000 000
18050000 Єдиний податок -8 100 000 -8 100 000
18050300 Єдиний податок з юридичний осіб -1 500 000 -1 500 000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб -6 600 000 -6 600 000
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ -141 406 -141 406
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності -43 000 -43 000
21080000 Інші надходження -43 000 -43 000

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Додаток 5

Зміни  до обсягу доходів бюджету міста Ужгород на 2020 рік

    07201100000
  ( код бюджету)

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

1



Усього у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів -43 000 -43 000

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності -1 183 000 -1 183 000

22010000 Плата за надання адміністративних послуг -1 183 000 -1 183 000

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань -40 000 -40 000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг -1 130 000 -1 130 000

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень -13 000 -13 000

24000000 Інші неподаткові надходження 1 084 594 1 084 594 
24060000 Інші надходження 1 084 594 1 084 594 
24060300 Інші надходження 1 084 594 1 084 594 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) -16 358 406 -16 358 406
40000000 Офіційні трансферти  5 611 546 5 611 546
41000000 Від органів державного управління  5 611 546 5 611 546

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 611 546 5 611 546
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Усього у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

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 29 671 29 671

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 -523 125 -523 125
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Усього у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

41055200

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню 
ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 
распіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 5 705 000 5 705 000

41055300

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення 
деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій  гострої распіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 400 000 400 000
Разом доходів -10 746 860 -10 746 860 

Андрій РИБАСекретар ради
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до рішення                     сесії міськради VIІI скликання

№

(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) -15 050 -15 050 15 050 15 050 15 050 0
0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -15 050 -15 050 15 050 15 050 15 050 0

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами)) -15 050 -15 050 15 050 15 050 15 050 0

в тому числі за рахунок  залишку коштів освітньої субвенції, 
що утворився на початок бюджетного періоду -15 050 -15 050 15 050 15 050 15 050 0

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) 6 105 000 6 105 000 6 105 000 6 105 000

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 6 105 000 6 105 000 6 105 000 6 105 000

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 5 685 000 5 685 000 5 685 000 5 685 000

в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 
охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з гострою распіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 5 485 000 5 485 000 5 485 000 5 485 000

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення 
деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій  гострої распіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 200 000 200 000 200 000 200 000

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога  вагітним, породіллям та 
новонародженим 420 000 420 000 420 000 420 000

в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 
охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з гострою распіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 220 000 220 000 220 000 220 000

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення 
деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій  гострої распіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 200 000 200 000 200 000 200 000

07201100000
(код бюджету)

Спеціальний фонд

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

усього

Код 
Функціо
нальної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету

оплата праці
видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток 6

Зміни до розподілу
видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік по субвенціях з державного та обласного бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової 
програм

ної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджетів

Разом

Загальний фонд

1



у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

Спеціальний фонд

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

усього

Код 
Функціо
нальної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету

оплата праці
видатки 

споживання

з них

усього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

видатки 
розвитку

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової 
програм

ної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджетів

Разом

Загальний фонд

0800000 08
Департамент праці та соціального захисту населення 
(головний розпорядник) -493 454 -493 454 -493 454 -493 454

0810000
Департамент праці та соціального захисту населення 
(відповідальний виконавець) -493 454 -493 454 -493 454 -493 454

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 безпо-середню 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", 29 671 29 671 29 671 29 671

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, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа -523 125 -523 125 -523 125 -523 125

УСЬОГО -15 050 -15 050 5 626 596 5 626 596 5 626 596 5 611 546

Секретар ради Андрій РИБА
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Додаток 7
до рішення                     сесії міськради VIІI скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

№

07201100000
(код бюджету) (грн)

Субвенція з місцевого бюджету 
на забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів 
охорони здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою 
распіраторною хворобою COVID-
19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, за рахунок 
відповідної субвенції з 

державного бюджету (КПКВК  
0712010,0712030)

Субвенція з місцевого бюджету 
на забезпечення здійснення 

деяких заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій  гострої распіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, за 
рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету (КПКВК  
0712010,0712030)

виплату грошової 
компенсація за 

належні для 
отримання жилі 
приміщення для 

внутрішньо 
переміщених 

осіб… (КПКВК 
0813222)

проектні, 
будівельно- 
ремонтні 
роботи, 

придбання 
житла…    
(КПКВК 
0816083)

Разом Разом

41055200 41055300 41050600 41050900 9110 9800 9770 9800 9770
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Державний бюджет 
України

07100000000 Обласний бюджет 5 705 000 400 000 29 671 -523 125 5 611 546 5 611 546

07312200000 Ужгородський 
район

170 000 170 000 170 000

УСЬОГО: 5 705 000 400 000 29 671 -523 125 5 611 546 5 611 546 170 000 170 000 170 000

Секретар ради Андрій РИБА

Субвенції

дотація

усього

Загальний фонд Спеціальний фод

код Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальни
й фонд

у тому числі

спеціальний фонд на

Зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 рік

Код 
бюджету

Інша 
субвенція з 
місцевого 
бюджету 

(9770)

Субвенції

Разом 

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надава
ча міжбюджетного 

трансферту

УСЬОГО субвенцій

Інша 
субвенція з 
місцевого 
бюджету   

(9770)

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Код класифікації доходів бюджету код Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 

державному 
бюджету на 
виконання 

програм 
соціально-
економічно
го розвитку 

регіонів  
(9800)

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 

державному 
бюджету на 
виконання 

програм 
соціально-
економічно
го розвитку 

регіонів  
(9800)

Спеціальний 
фонд

1



Додаток 9
до рішення               сесії міськради VІII скликання
Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік

(грн)

у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

1200000 12
Департамент міського господарства  (головний 
розпорядник) -16 358 406 -16 358 406 -16 358 406 -16 358 406

1210000
Департамент міського господарства  
(відповідальний виконавець) -16 358 406 -16 358 406 -16 358 406 -16 358 406 

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією 
об'єктів житлово-комунального господарства -690 000 -690 000 -690 000 -690 000 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -1 634 000 -1 634 000 -1 634 000 -1 634 000 

1217442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури -14 034 406 -14 034 406 -14 034 406 -14 034 406 

УСЬОГО -16 358 406 -16 358 406 -16 358 406 -16 358 406 

Секретар ради Андрій РИБА

Разомусього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку усього видатки 

споживання

 №

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

Загальний фонд

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Зміни до розподілу
видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік за рахунок зменшення доходів

07201100000
(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів 

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

з них

видатки розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1



Додаток 10
до рішення                сесії міськради VIІI скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

(грн.)

1 2 3

1 Ужгородський район 170 000

1.1
На реалізацію  "Програми поводження з твердими побутовими відходами в 
Ужгородському районі на 2020-2025 роки" 170 000

Андрій РИБА

 №

Секретар ради

Сума

Перелік видатків іншої субвенції з місцевого бюджету по загальному фонду бюджету                                                   
міста  Ужгород у 2020 році

№ з/п Назва адміністративно- територіальної одиниці /  назва видатків 

  07201100000
(код бюджету)

1
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