
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
27.01.2021                             Ужгород                                 № 39 

    

Про приведення у відповідність 

бюджетної класифікації доходів 

 

07559000000 
(код бюджету) 

 

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 рішення I 

сесії міської ради VIІІ скликання 22.12.2020 № 20 «Про бюджет Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік», з метою приведення у 

відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходів, 

затверджених наказом Міністерства фінансів України 14.01.2011 № 11 зі 

змінами:  

1. Внести зміни до доходів бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021 рік згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 2. 

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Л. Гах) внести 

відповідні зміни до розпису бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021 рік та подати їх на розгляд сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



27.01.2021 № 39

(грн.)

Усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  

41000000 Від органів державного управління  

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам -4 927 300 -4 927 300

41020200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров`я -4 927 300 -4 927 300

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 4 927 300 4 927 300

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 4 927 300 4 927 300

Разом доходів

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

до розпорядження міського голови

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                                                              Леся ГАХ

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                 Ігор ФАРТУШОК

Додаток 1

Зміни  до  доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

    07559000000

  ( код бюджету)

КОД

1



Додаток 2

до розпорядження міського голови

27.01.2021 № 39

07559000000

(код бюджету)

грн.

Найменування трансферту  / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

Обласний бюджет

Дотація на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

-4 927 300

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

4 927 300

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції,      всього

в тому числі оплата праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів приватної 

форми власності 

в тому числі оплата праці з нарахуваннями педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсних центрів

надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

в тому числі на лікування хворих на цукровий  діабет 

інсуліном та нецукровий діабет десмопресином

Обласний бюджет

надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

х УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі:

х загальний фонд

х спеціальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуваня 

місцевого бюджету

Найменування трансферту  / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

1 2 3 4

Державний бюджет України

3719110 9110 Реверсна дотація

х УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі:

1

41051000

41051200

41055000

2. Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам

07100000000

41051200

ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету

41040200

07100000000

41020200

І.Трансферти до загального фонду бюджету

Зміни до міжбюджетних трансфертів Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

І.Трансферти із загального фонду бюджету

Код Класифікації доходу бюджету / Код 

бюджету

1



2 31

х загальний фонд

х спеціальний фонд

Леся ГАХ

Ігор ФАРТУШОККеруючий справами виконкому

Директор департаменту фінансів 

та бюджетної політики

2
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