
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
25.11.2020 Ужгород                                       №  559

   

   

Про розподіл субвенцій  

 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15 рішення 

ХLII сесії міської ради VIІ скликання 12.12.2019 № 1800 «Про бюджет міста 

Ужгород на 2020 рік», враховуючи розпорядження голови Закарпатської 

обласної ради 19.11.2020 № 675 «Про внесення змін до обласного бюджету  на 

2020 рік». 

1. Внести зміни до доходів бюджету міста Ужгород на 2020 рік згідно з 

додатком 1. 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на 

2020 рік по субвенціях з державного бюджету згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 рік 

згідно з додатком 3. 

4. Розподілити видатки по субвенції з місцевого бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2020 рік згідно з 

додатком 4. 

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

відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2020 рік та подати їх на розгляд 

сесії міської ради. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

В. о. міського голови, 

керуючий справами виконкому           Олена МАКАРА 
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(грн.)

Усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  1 904 000,00 1 904 000,00

41000000 Від органів державного управління  1 904 000,00 1 904 000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 904 000,00 1 904 000,00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 1 904 000,00 1 904 000,00

Разом доходів 1 904 000,00 1 904 000,00 0,00 0,00

Леся ГАХ

Зміни  до  доходів бюджету міста Ужгород на 2020 рік

Спеціальний фонд

Загальний фондКОД

07201100000

(код бюджету)

Додаток 1

до розпорядження міського голови

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики   

В.о. міського голови, керуючий справами виконкому Олена МАКАРА

Найменування доходів згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього
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(грн)

у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 1 904 000 1 904 000 1 904 000

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 1 904 000 1 904 000 1 904 000

в тому числі субвенції  1 904 000 1 904 000 1 904 000

0210191 0191 0160 Проведення місцевих виборів 1 904 000 1 904 000 1 904 000

в тому числі за рахунок субвенції з місцевого 

бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих радта сільських, селищних, міських голів 

за рахунок відповіднлї субвенції з державного 

бюджету 1 904 000 1 904 000 1 904 000

Усього: 1 904 000 1 904 000 1 904 000

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики   Леся ГАХ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

В.о. міського голови, керуючий справами виконкому Олена МАКАРА

усього
видатки 

споживання

Зміни до розподілу

видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2020 рік по субвенціях з державного бюджету  

07201100000

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджетів

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Разом
усього

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетів

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праціоплата праці

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

з них

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

з них

1



Додаток 3

07201100000

(код бюджету) (грн)

загальгий 

фонд

Спеціальний 

фод

Субвенція з місцевого 

бюджету на 

проведення виборів 

депутатів місцевих 

рад та сільських, 

селищних, міських 

голів за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного 

бюджету (КПКВК 

0210191)

41053000 9110 9770 9770

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15

Державний бюджет 

України

07100000000 Обласний бюджет 1 904 000 1 904 000 1 904 000

07312200000
Ужгородський 

район

УСЬОГО: 1 904 000 1 904 000 1 904 000

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики   Леся ГАХ

до розпорядження міського голови

25.11.2020 № 559

Інша 

субвенція з 

місцевого 

бюджету   

(9770)

Інша 

субвенція з 

місцевого 

бюджету 

(9770)

у тому числі

Зміни до міжбюджетних трансфертів міста Ужгород на 2020 рік

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Субвенції

усього

Код класифікації доходів бюджету

код Типової програмної

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

дотація

Субвенції
код Типової програмної

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджетузагальний фонд на:

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом 

УСЬОГО субвенцій

Найменування 

бюджету - 

одержувача/надава

ча міжбюджетного 

трансферту

Код 

бюджету

спеціальний фонд на

1



    до  розпорядження міського голови

25.11.2020 № 559

07201100000

(код бюджету)

(грн.)

Загальний фонд
Спеціальний фонду 

бюджету розвитку                      

1 2 3 4 5 6

0200000 02 Виконком (головний розпорядник) 1 904 000 1 904 000 0

0210000 Виконком (відповідальний виконавець) 1 904 000 1 904 000 0

0210191 0160

Субвенція з місцевого бюджету  на проведення виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів  за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 1 904 000 1 904 000

в тому числі на виготовлення списків виборців та іменних запрошень 10 200 10 200

УСЬОГО: 1 904 000 1 904 000 0

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики   Леся ГАХ

Назва головного розпорядника коштів / назва видатків

    Додаток 4

Разом

в т.ч.

Розподіл видатків по субвенції з місцевого бюджету  на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів                                                                                                                

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2020 рік

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

ФКВКБ

1



Супровідна записка 

до розпорядження міського голови 

«Про розподіл субвенцій» 

 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації  19.11.2020 № 675 «Про внесення змін до обласного бюджету  

на 2020 рік»., та приведення у відповідність показників бюджету  

пропонується за рахунок збільшення доходів, в частині субвенції, на суму 

1 904 000 грн. збільшити бюджетні призначення : 

Виконкому по коду ТПКВКМБ 0210191 «Проведення місцевих 

виборів» у сумі 1 904 000 грн.  

 

Директор департаменту фінансів 

та бюджетної політики       Леся ГАХ 
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