
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

17.10.2019 Ужгород                                       № 439
   
   
 
Про розподіл субвенції 
з державного бюджету 
 
 
 Відповідно до статей 23, 89 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15 рішення 
ХХХ сесії міської ради VIІ скликання 13.12.2018 № 1370 «Про бюджет міста 
Ужгород на 2019 рік»: 

1. Внести зміни до розподілу видатків  бюджету  міста  Ужгород на 2019 
рік по субвенції з державного бюджету згідно з додатком. 

2. 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. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



17.10.2019 №        № 439

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) 0 0 0

0810000
Департамент праці та соціального захисту 
населення (відповідальний виконавець) 0 0 0

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами -150 000 -150 000 -150 000

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини -200 000 -200 000 -200 000

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000

0813044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування -400 000 -400 000 -400 000

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 5 000 000 5 000 000 5 000 000

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям -300 000 -300 000 -300 000

Додаток 
до розпорядження міського голови

Спеціальний фонд

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

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Разом
усього

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

оплата праці

з нихКод 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку усього

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
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у тому числі 
бюджету 
розвитку

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

Спеціальний фонд

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Разом
усього

Код 
Типової 

програмн
ої 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів

видатки 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Загальний фонд

оплата праці

з нихКод 
Функціо
нальної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання 

бюджету

видатки 
споживання

видатки 
розвитку усього

Найменування головного розпорядника коштів міського 
бюджету/відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

0813047 3047 1040
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям -2 450 000 -2 450 000 -2 450 000

0813049 3049 1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох 
років "муніципальна няня" 400 000 400 000 400 000

0813084 3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 
віку, але не набула права на пенсійну виплату 100 000 100 000 100 000

0813087 3087 1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім'ях 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Усього 0 0 0

Олександр БІЛАКЗаступник міського голови

Директор департаменту Леся ГАХ
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Супровідна записка 
до розпорядження міського голови 

«Про розподіл субвенції з державного бюджету» 
 

Враховуючи  клопотання департаменту праці та соціального захисту 
населення від  07.10.2019 №34.06-31/3862 та протокол постійної комісії з 
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування 
та регуляторної політики  від 15.10.2019 року № 154, пропонується 
перерозподіл бюджетних призначень між кодами програмної класифікації 
видатків та кредитування, в межах обсягу субвенції з місцевого бюджету на 
виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 
тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної 
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 
виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з 
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на загальну суму 
8 500 000 грн. 

 
 
 

Директор департаменту фінансів 
та бюджетної політики       Леся ГАХ 


	роз 439
	dod 1 субвенціях з держбюджету
	дод 1

	розп. пояснююча

