
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
02.02.2021 Ужгород                                       № 54

   

  

Про зміни до бюджету Ужгородської 

міської територіальної  громади 

на 2021 рік  

 

07559000000 
(код бюджету) 

 

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

самоврядування в Україні», статей 23,78 Бюджетного кодексу України, пункту 

16 рішення I сесії міської ради VIІІ скликання 22.12.2020 № 20 «Про бюджет 

Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи зміни 

до наказів Міністерства фінансів України 30.12.2020 № 834 «Про внесення змін 

до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету» та № 827 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 

України від 14 січня 2011 року № 11»: 

 

1. Внести зміни до найменування бюджетних програм на 2021 рік у 

додатках 4 та 7 до рішення I сесії міської ради VIIІ скликання 22 грудня 

2020 року № 20 «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 

2021 рік» за такими кодами ТПКВКМБ та КФКВК, а саме: 

8821 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла 

1060 

8822 Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих        

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/ придбання житла 

1060 

 викласти в наступній редакції:  

8821 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на 

будівництво/реконструкцію/придбання житла  

1060 

8822 Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих        

молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/реконструкцію/ придбання житла 

1060 

 



2.  У додаток 1 до рішення I сесії міської ради VIIІ скликання 22 грудня 

2020 року № 20 «Про бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 

2021 рік» внести такі зміни, а саме:  

 

2.1. Коди класифікації доходів: 

код 13030000 «Рентна плата за користування надрами»; 

код 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення»; 

код 13030600 «Рентна плата за користування надрами в цілях, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин»; 

код 18000000 «Місцеві податки»; 

код 24061900 «Кошти, отримані від надання учасниками процедури 

закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних 

торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам»; 

код 24062000 «Кошти, отримані від учасника - переможця процедури 

закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання 

цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю»  

викласти у такій редакції: 

код 13030000 «Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення»; 

код 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування 

інших корисних копалин загальнодержавного значення»; 

код 13040200 «Рентна плата за користування надрами в цілях, не 

пов'язаних з видобуванням корисних копалин»;  

код 18000000 «Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим кодексом України»; 

код 24061900 «Кошти, отримані від надання учасниками процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної 

пропозиції/пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають 

поверненню цим учасникам»; 

код 24062000 «Кошти, отримані від переможця процедури 

закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладання договору про закупівлю як 

забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню 

учаснику»; 

 

2.2. В додатку 1 у рядку з кодом доходів «13030000» «Рентна плата за 

користування надрами загальнодержавного значення» цифри «7 000» у 

колонках 3 та 4 змінити на цифри «2 000»; 

 

2.3. Додаток 1 доповнити рядком з кодом «13040000» «Рентна плата за 

користування надрами місцевого значення» та цифрами «5 000» в колонках 3  

та 4. 

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

- внести відповідні зміни до розпису бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік ; 



- подати на розгляд сесії міської ради зміни до бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік . 

 

 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


