
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
24.06.2019 Ужгород                                       № 274

   

   

 

Про розподіл субвенції 

з державного бюджету 

 

 

 Відповідно до статей 23, 89 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження 

голови Закарпатської обласної державної адміністрації 14.06.2019 № 332 „Про 

внесення змін до обсягу субвенції з державного бюджету”, пункту 15 рішення 

ХХХ сесії міської ради VIІ скликання 13.12.2018 № 1370 "Про бюджет міста 

Ужгород на 2019 рік": 

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

з додатком 1. 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2019 рік по субвенції з державного бюджету згідно з додатком 2. 

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської 

ради (Гах Л.М.) внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2019 рік 

та подати їх на розгляд сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 

 



                                           Додаток 1
                                           до розпорядження міського голови
                                             24.06.2019 № 274

грн.

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти -31 623 522,33 -31 623 522,33

41000000 Від органів державного управління -31 623 522,33 -31 623 522,33

41050000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -31 623 522,33 -31 623 522,33

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій),
управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами
(вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії,
абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету -31 623 522,33 -31 623 522,33
Всього доходів -31 623 522,33 -31 623 522,33

Л. ГАХ

О. МАКАРАКеруючий справами виконкому

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Спеціальний фонд

Разом 

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2019 рік

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд



Додаток  2
до розпорядження міського голови
####### № 274

грн.

у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

0800000 08
Департамент праці та соціального захисту населення 
(головний розпорядник) -31 623 522,33 -31 623 522,33 -31 623 522,33

0810000
Департамент праці та соціального захисту населення 
(відповідальний виконавець) -31 623 522,33 -31 623 522,33 -31 623 522,33

0813011 3011 1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
окремим категоріям громадян відповідно до законодавства -629 400,27 -629 400,27 -629 400,27

0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг -30 994 122,06 -30 994 122,06 -30 994 122,06

Усього -31 623 522,33 -31 623 522,33 -31 623 522,33

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л. ГАХ

Зміни до розподілу
видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 рік по субвенції з державного бюджету

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

Керуючий справами виконкому О. МАКАРА

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

оплата праці

Разом
усього оплата праці

видатки 
споживання

з них

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

видатки 
споживання усьоговидатки 

розвитку
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