
 

 

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», статті 97 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України  від 05.07.2019 р. № 571 

«Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту»,  розпорядження Закарпатської обласної державної 

адміністрації 23.10.2019 № 572 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2019 рік», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

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

згідно з додатком 1. 

2. Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 

2019 рік  за рахунок доходів спеціального фонду згідно з додатком 2. 

3. Затвердити зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 рік 

згідно з додатком 3. 

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

2019 році згідно з додатком 4. 

5. Затвердити зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 

2019 рік по субвенції з державного бюджету згідно з додатком 5. 

6. Затвердити зміни до переліку видатків по коштах співфінансування з 

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

місцевих бюджетів згідно з додатком 6. 

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

за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами 

спорту згідно з додатком 7. 

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



9. 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  Ужгород на 2019 рік»  

 

Враховуючи розпорядження Закарпатської обласної державної 

адміністрації 23.10.2019 № 572 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2019 рік», за рахунок надходження з державного бюджету обсягу субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту та 

за рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету 

розвитку пропонується збільшити планові показники бюджету міста на 2019 

рік, всього в сумі 1 520 700 грн., в т. ч. по субвенції з державного бюджету в 

сумі 745 700 грн., кошти міського бюджету в сумі 775 000 грн. 

Відповідно збільшуються бюджетні призначення управлінню 

капітального будівництва по коду ПКВКМБ 1515045 «Будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту» 

всього  в сумі 1 520 700   грн., в т.ч. 775 000 грн. це кошти співфінансування, 

а 745 700 грн. – кошти субвенції з державного бюджету на об’єкт 

«Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 

видами спорту в загальноосвітній школі I-III ступенів № 6 імені В.С. 

Гренджі-Донського по вул. Польовій в м. Ужгород». 

 

 

Директор департаменту       Леся ГАХ 



грн.

Усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

30000000 Доходи від операцій з капіталом  775 000 775 000 775 000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 775 000 775 000 775 000

33010000 Кошти від продажу землі  775 000 775 000 775 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної Республіки Крим 775 000 775 000 775 000

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 775 000 775 000 775 000

40000000 Офіційні трансферти  745 700 745 700

41000000 Від органів державного управління  745 700 745 700

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 745 700 745 700

41031600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту 745 700 745 700

Разом доходів 1 520 700 745 700 775 000 775 000

Секретар ради Андріана СУШКО

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Усього

Додаток 1

до рішення                  сесії міськради VII скликання

 №

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Спеціальний фонд

Загальний фондКОД



грн.

у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) 775 000 775 000 775 000 775 000

1510000

Управління капітального будівництва (відповідальний 

виконавець) 775 000 775 000 775 000 775 000

1515045 5045 0810

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту 775 000 775 000 775 000 775 000

Усього 775 000 775 000 775 000 775 000

Секретар ради Андріана СУШКО

з них

видатки 

споживання

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевих бюджетів
видатки 

споживання

Разом

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік  за рахунок доходів спеціального фонду 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програмн

ої 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

Загальний фонд

з них

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Додаток 2

до рішення                 сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

усього

№

оплата праці

1



грн.

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200 000 Внутрішнє фінансування 0 -745 700 745 700 745 700

208 000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів 0 -745 700 745 700 745 700

208 400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0 -745 700 745 700 745 700

Загальне фінансування 0 -745 700 745 700 745 700

600000 Фінансування за активними операціями 0 -745 700 745 700 745 700

602 000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0 -745 700 745 700 745 700

602 400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 0 -745 700 745 700 745 700

Загальне фінансування 0 -745 700 745 700 745 700

Андріана СУШКО

Додаток 3

до рішення                 сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

№

Секретар ради

Зміни до фінансування бюджету міста  Ужгород на 2019 рік 

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) 775 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 775 000

1515045 5045 0810

Будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами 

спорту

Будівництво мультифункціонального 

майданчика для занять ігровими видами 

спорту в загальноосвітній школі I-III 

ступенів № 6 імені В.С. Гренджі-Донського 

по вул. Польовій в м. Ужгород 2019 1 491 400 775 000 100

УСЬОГО: 775 000

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта, 

гривень

                                                                                                                                                                                  

Секретар ради Андріана   СУШКО

до рішення                   сесії міськради VII скликання

Додаток 4

"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

1



грн.

у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) 745 700 745 700 745 700 745 700

1510000

Управління капітального будівництва (відповідальний 

виконавець) 745 700 745 700 745 700 745 700

1515045 5045 0810

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять 

ігровими видами спорту 745 700 745 700 745 700 745 700

Усього 745 700 745 700 745 700 745 700

 Секретар ради Андріана СУШКО

видатки 

розвитку

Додаток 5

до рішення                    сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

Спеціальний фонд

 №

Зміни до розподілу

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

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разом

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

з них

усього
видатки 

споживання оплата праці

видатки 

споживанняоплата праці

видатки 

розвитку
усього

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

1



грн.

Загальний фонд
 Бюджет розвитку 

(спеціальний фонд)                      

1 2 3 4 5 6

1500000 15 Управління капітального будівництва 775 000 775 000

до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту 775 000 775 000

1515045 0810

Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту в 

загальноосвітній школі I-III ступенів № 6 імені В.С. Гренджі-Донського по вул. Польовій в 

м. Ужгород 775 000 775 000

Усього 775 000 775 000

Андріана СУШКО

Зміни до переліку видатків по коштах співфінансування з бюджету м. Ужгород  на 2019 рік до субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів

Додаток 6

до рішення                   сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"

 № 

Разом

в т.ч.Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

ФКВКБ
  

Секретар ради

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) 745 700

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 745 700

1515045 5045 0810

Будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами 

спорту

Будівництво мультифункціонального 

майданчика для занять ігровими видами 

спорту в загальноосвітній школі I-III 

ступенів № 6 імені В.С. Гренджі-Донського 

по вул. Польовій в м. Ужгород 2019 1 491 400 745 700 100

УСЬОГО: 745 700

до рішення                   сесії міськради VII скликання

Додаток 7

"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 роців  за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво 

мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

грн.

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Найменування об’єкта відповідно  до проектно- 

кошторисної документації

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціонал

ьної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта, 

гривень

                                                                                                                                                                                  

Секретар ради Андріана   СУШКО

1
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