
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 
 
_________________                       Ужгород 
 
Про зміни до бюджету  
міста Ужгород на 2020 рік 
 
 
07201100000 
(код бюджету) 

 
 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статті 23  Бюджетного кодексу України, 
враховуючи  наказ Міністерства фінансів 03.08.2018 № 668 «Про затвердження 
Типової форми рішення про місцевий бюджет» (зі змінами),  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Доповнити рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12 грудня 

2019 року № 1800 «Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік» пунктом 5 в 
наступній редакції: 

- «5. Затвердити міжбюджетні трансферти міста Ужгород на 2020 рік  
згідно з додатком 7 до цього рішення», згідно з додатком 1. 

2. Пункт 18 рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12 грудня 
2019 року № 1800 «Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік», вважати пунктом 
19 та викласти його в наступній редакції: 

- «19. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною». 
3. Пункти 5-20 рішення XLII сесії міської ради VII скликання 12 грудня 

2019 року № 1800 «Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік», вважати пунктами 
6-21. 

4. Доповнити рішення XLIУ сесії міської ради VII скликання 13 лютого 
2020 року № 1894 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік» пунктом 
11 в наступній редакції: 

- «11. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 
2020 рік згідно з додатком №11 до цього рішення», згідно з додатком 2. 

5. Пункт 17 рішення XLIУ сесії міської ради VII скликання 13 лютого 
2020 року № 1894 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік», вважати 
пунктом 18 та викласти його в наступній редакції: 

-«18. Додатки № 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною». 



6. Пункти 11-18 рішення XLIУ сесії міської ради VII скликання 13 лютого 
2020 року № 1894 «Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік», вважати 
пунктами 12-19. 

7. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 
2020 рік, згідно з додатком 3. 

8. Додатки 1-3 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 
 



Додаток 1

___ ___ 2020 №

07201100000
(код бюджету) (грн)

Трансферти іншим 
бюджетам

спеціального фонду 
на:

оплата праці з 
нарахуванням
и педагогічних 

працівників 
загальноосвітн
іх навчальних 

закладів 
приватної 

форми 
власності 

оплата праці 
з 

нарахування
ми 

педагогічних 
працівників 
інклюзивно-
ресурсних 

центрів

цільові 
видатки на 
лікування 
хворих на 
цукровий 
діабет для 

відшкодува
ння вартості 
препаратів 

інсуліну

за рахунок 
медичної 

субвенції,пе
реданої з 

Чопського 
міського 
бюджету

за рахунок 
медичної 
субвенції, 

переданої з 
бюджету 

ОТГ 
с.Баранинці

Загальний 
фонд

Спеціальни
й фонд

код Типової 
програмної

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

41051200 41051200 9110

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Державний бюджет України 95 463 000

07100000000 Обласний бюджет 1 813 600 211 800 1 601 800 701 400 681 600 681 600 52 400 52 400 407 100 3 656 100 3 249 000 407 100
07205100000 Бюджет м. Чоп 250 000 250 000 250 000 250 000

07506000000
Бюджет  Баранинської 
сільської ОТГ 1 337 400 1 337 400 1 337 400 1 337 400

Усього 1 813 600 211 800 1 601 800 701 400 2 269 000 681 600 250 000 1 337 400 52 400 52 400 407 100 5 243 500 4 836 400 407 100 95 463 000

Секретар ради Андріана СУШКО

Код класифікації доходів бюджету

Міжбюджетні трансферти міста 
Ужгород на 2020 рік

дотація
загального фонду на:

у тому числі

Разом 

у тому числі 
компенсаційні 

виплати особам з 
інвалідністю на 
бензин, ремонт, 

технічне 
обслуговування 

автомобілів, 
мотоколясок і на 

транспортне 
обслуговування

(КПКВК 0813171) 

12.12.2019 р. № 1800 

Разом 

у тому числі

реверсна дотація

УСЬОГО субвенцій

41051000 41051500 41053900

до рішення       сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Додаток 7

до рішення  XLII сесії міськради VII скликання
"Про бюджет міста Ужгород на 2020 рік"

здійснення переданих видатків у сфері освіти 
за рахунок коштів освітньої субвенції

(КПКВК 0611020 / 0611170)
надання 

державної 
підтримки 
особам з 

особливими 
освітніми 
потребами 
за рахунок 
відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету
(КПКВК 
0611010 / 
0611020)

Код бюджету
Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

субвенції 

Разом

надання державної 
підтримки особам 

з особливими 
освітніми 

потребами за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 
державного 

бюджету
(КПКВК 0611010 / 

0611020 / 
0611110)

Разом

здійснення переданих видатків у сфері охорони 
здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції )
(КПКВК 0712144 / 0712010 / 0712030 /0712080)

Інші субвенції з місцевого 
бюджету

у тому числі

1



Додаток 2

___  ___ 2020 р.№

13.02.2020 р. № 1894

07201100000
(код бюджету) (грн)

спеціальног
о фонду на:

загального 
фонду на 

спеціальног
о фонду на:

оплата 
праці з 
нарахув
аннями 
педагогі

чних 
працівн

иків 
загально
освітніх 
навчаль

них 
закладів 
приватн

ої 
форми 

власност

оплата 
праці з 
нарахув
аннями 
педагогі

чних 
працівн

иків 
інклюзи

вно-
ресурсн

их 
центрів

цільові 
видатки 

на 
лікуван

ня 
хворих 

на 
цукров

ий 
діабет 

для 
відшко
дування 
вартост

і 
препара

тів 

за 
рахуно

к 
медичн

ої 
субвен
ції,пер
еданої 

з 
Чопськ

ого 
міськог

о 
бюдже

ту

за 
рахунок 

медичної 
субвенці

ї, 
передано

ї з 
бюджету 

ОТГ 
с.Барани

нці

Загал
ьний 
фонд

Спеціа
льний 
фонд

41051200 41051200 9110 9800 9800
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Державний бюджет 
України

651500 1432500 2 084 000

07100000000 Обласний бюджет
07205100000 Бюджет м. Чоп

07506000000
Бюджет  Баранинської 
сільської ОТГ
Усього 651 500 1 432 500 2 084 000

УСЬОГО 

Зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 рік

усього

Код 
бюджету

Найменування 
бюджету - 

одержувача/надавача 
міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів
субвенції 

Разом

у тому числі

Разом

Код класифікації доходів бюджету

41051000 41051500 41053900

Разо
м 

у тому числі

Разо
м 

дотація

реверсна 
дотація

загального фонду на:

здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за 
рахунок коштів освітньої 

субвенції
(КПКВК 0611020 / 

надання 
державно

ї 
підтримк
и особам 

з 
особливи

ми 
освітніми 
потребам

и за 
рахунок 

відповідн
ої 

субвенції 
з 

державно
го 

бюджету
(КПКВК 
0611010 / 
0611020)

здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров’я за рахунок 

коштів медичної субвенції )
(КПКВК 0712144 / 0712010 / 

0712030 /0712080)

Інші субвенції 
з місцевого 

бюджету

у тому числі у тому 
числі 

компен
саційні 
виплат

и 
особам 

з 
інвалід
ністю 

на 
бензин, 
ремонт, 
технічн

е 
обслуго
вуванн

я 

надання 
державної 
підтримки 
особам з 
особливи

ми 
освітніми 
потребам

и за 
рахунок 

відповідн
ої 

субвенції 
з 

державно
го 

бюджету
(КПКВК 
0611010 / 
0611020 / 
0611110)

код Типової програмної
класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції

Субвенція 
на 

виконання 
програм 

соціально-
економічн

ого 
розвитку 
регіонів

Субвенція 
на 

виконання 
програм 

соціально-
економічно
го розвитку 

регіонів

до рішення        сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

Додаток 11
до рішення  XLIV сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2020 рік"

1



1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Секретар ради Андріана СУШКО

2



    Додаток 3
    до рішення             сесії міськради VII 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

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) -173 600

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -173 600
в тому числі субвенції  -173 600

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами -173 600
в тому числі за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції -173 600
УСЬОГО -173 600

Секретар ради Андріана СУШКО

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

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 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Спеціальний фонд

Разомусього видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку усього видатки 

споживання

1
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