
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       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", статей 23, 78, 89 Бюджетного кодексу України, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міста Ужгород на 

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

3. Додатки № 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування та 

регуляторної політики (Готра В.В.). 

 

 

Міський голова                  Богдан АНДРІЇВ 

 



Супровідна записка 

до проекту рішення „Про зміни до бюджету міста  на 2019 рік”  

 

Враховуючи лист управління охорони здоров’я , для забезпечення  

покращення рівня надання первинної медичної допомоги, придбання апарату 

для вакуумного лікування ран, кисневого концентратора тощо, необхідно 

внести зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік відповідно до 

«Програми зміцнення матеріально - технічної бази міського центру 

первинної медико – санітарної допомоги на 2016 – 2020 роки» , а саме: 

- зменшити призначення по КПКВК 0712152 « Інші програми, 

заклади та заходи у сфері охорони здоров’я» по загальному фонду у 

сумі 232 000 грн.;  

- збільшити призначення по КПКВК 0712152 « Інші програми, 

заклади та заходи у сфері охорони здоров’я» по спеціальному фонду 

у сумі 232 000 грн. 

 

 

Директор департаменту       Леся ГАХ 



грн.

у тому числі 

бюджету розвитку

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

0700000 07 Управління охорони здоров'я (головний розпорядник) -232 000,00 -232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00

0710000 Управління охорони здоров'я (відповідальний виконавець) -232 000,00 -232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я -232 000,00 -232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00

Усього -232 000,00 -232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 0,00

 Секретар ради Андріана СУШКО
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Додаток 1

до рішення                  сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

 №

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них

Спеціальний фонд

з них

видатки 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1



грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0700000 07

Управління охорони здоров'я (головний 

розпорядник) 0 -232 000 232 000 232 000

0710000

Управління охорони здоров'я  (відповідальний 

виконавець) 0 -232 000 232 000 232 000

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

Програма зміцнення матеріально-технічної бази 

міського центру первинної медико-санітарної допомоги 

на 2016-2020 роки

Рішення VІІІ сесії VІІ 

скликання 29.11.2016р. № 

443 0 -232 000 232 000 232 000

Х Х Х Усього Х Х 0,00 -232 000,00 232 000,00 232 000,00

Андріана  СУШКОСекретар ради

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональн

ої класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів міського бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Додаток 2

до рішення                сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

№

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Ужгород на реалізацію  місцевих/регіональних програм у 2019 році

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

Усього

1
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