
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про зміни до бюджету міста  

Ужгород на 2019 рік 

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 23 Бюджетного кодексу України, наказу 

Міністерства фінансів України від 21.02.2019 року №78 «Про внесення зміни до 

Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»  

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік згідно з додатком 1. 

2. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 

2019 рік по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції згідно з додатком 2. 

3. Управлінню освіти забезпечити  перенесення касових видатків за 2019  

рік  по Інклюзивно - ресурсному центру №1 Ужгородської міської ради  з 

ТПКВКМБ 0611161 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»" 

на ТПКВКМБ 0611170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів".  

4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Готра В. В.). 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 



Додаток 1

до рішення             сесії міськради VII скликання

 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

              №

грн.

у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

0600000 06

Управління освіти (головний розпорядник)

0 0 0 0 0

0610000

Управління освіти (відповідальний виконавець)

0 0 0 0 0

0611161 1161 0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

-356 670 -356 670 -173 600 -100 000 -356 670

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 356 670 356 670 173 600 100 000 356 670

Всього 0 0 0 0 0

 Секретар ради А. СУШКО

Спеціальний фонд

оплата праці

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

1



Додаток 2

до рішення             сесії міськради VII скликання

 "Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

              

грн.

у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

0600000 06

Управління освіти (головний розпорядник)

0610000

Управління освіти (відповідальний виконавець)

0611161 1161 0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

-1 259 500 -1 259 500 -1 032 380 -1 259 500

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 1 259 500 1 259 500 1 032 380 1 259 500

Всього 

Секретар ради А. СУШКО

Разом

усього
оплата праці

видатки 

споживання
усього

видатки 

розвитку

видатки 

розвитку

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

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Загальний фонд

з них

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Спеціальний фонд

оплата праці

1


	проект РІШЕННЯ
	dod 1 перерозподіл
	dod 2 перерозподіл субвенція

