
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
13.09.2021 Ужгород                                       № 500

   

   

Про розподіл субвенції  

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», враховуючи рішення Оноківської 

сільської ради 22.12.2020 № 94-ІІ-VIII «Про бюджет Оноківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами 20.01.2021р., 24.02.2021 р., 

08.04.2021 р., 22.04.2021 р., 13.05.2021 р., 17.06.2021 р., 08.07.2021 р.,  

15.07.2021 р., 05.08.2021 р) та від 15.07.2021 р. № 516-VII-VIII «Про передачу 

коштів іншої субвенції з місцевого бюджету бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади»: 

1. Внести зміни до доходів бюджету Ужгородської міської територіальної 

громади на 2021 рік згідно з додатком 1. 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на 2021 рік по субвенціях з державного та інших 

місцевих бюджетів згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету Ужгородської 

міської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 3. 

4. Внести зміни до розподілу витрат бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 

рік згідно з додатком 4. 

5. 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. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 



(грн.)

Усього
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 200 000 200 000 

41000000 Від органів державного управління 200 000 200 000 

41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 200 000 200 000 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000 200 000 

Разом доходів 200 000 200 000 

Керуючий справами виконкому Ігор ФАРТУШОК

до розпорядження в.о. міського голови

Зміни  до  доходів бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік

  07559000000

  ( код бюджету)

13.09.2021 № 500

КОД

В.о.директора департаменту фінансів та бюджетної політики

Додаток 1

Оксана КЕНС

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

1



13.09.2021 № 500

(грн.)

у тому числі 

бюджету 

розвитку

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

0700000

Управління охорони здоров'я  та цивільного 

захисту населення (головний розпорядник) 200 000 200 000 200 000

0710000

Управління охорони здоров'я  та цивільного 

захисту населення(відповідальний виконавець) 200 000 200 000 200 000

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги 200 000 200 000 200 000

УСЬОГО 200 000 200 000 200 000

(код бюджету)

комунальні 

послуги та 

енергоносії

усього

Разом

Загальний фонд Спеціальний фонд

з них

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Керуючий справами виконкому

Оксана КЕНС

Додаток 2

до розпорядження в.о. міського голови

Зміни до розподілу

видатків  бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2021 рік по субвенціях з державного та інших місцевих  бюджетів

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджеті

в

07559000000

Ігор ФАРТУШОК

видатки 

розвитку

видатки 

споживання

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів міського 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів оплата праці оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

В.о.директора департаменту фінансів та бюджетної політики

1



Додаток 3

13.09.2021 № 500

07559000000

(код бюджету)

грн.

Найменування трансферту  / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту
Усього

2 3

200 000

Бюджет Оноківської сільської територіальної громади 200 000

Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000

х УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі: 200 000

х загальний фонд 200 000

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

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

х загальний фонд

х спеціальний фонд

В.о.директора департаменту фінансів та бюджетної політики

Зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету  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. Показники міжбюджетних трансфертів  іншим бюджетам

Керуючий справами виконкому Ігор ФАРТУШОК

ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету

41053900

до розпорядження в. о. міського голови

Оксана КЕНС

07515000000

І.Трансферти до загального фонду бюджету

1



грн.

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0700000
Управління охорони здоров'я та цивільного захисту 

населення (головний розпорядник) 200 000 200 000

0710000
Управління охорони здоров'я та цивільного захисту 

населення (відповідальний виконавець) 200 000 200 000

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

Програма фінансової підтримки закладів первинного, 

вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті 

Ужгород на 2020-2023 роки

Рішення ХLІ сесії VІІ 

скликання 14.11.2019 № 

1733 200 000 200 000

Х Х Х УСЬОГО Х Х 200 000 200 000 0 0

Загальний фонд

Додаток 4

до розпорядження в. о. міського голови

13.09.2021 № 500

Зміни до розподілу витрат  бюджету Ужгородської міської територіальної громади на реалізацію  місцевих/регіональних програм на 2021 рік

07559000000

Спеціальний фонд

Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

В.о.директора департаменту фінансів та бюджетної політики Оксана КЕНС

Усього

( код бюджету)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціонал

ьної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

1



Супровідна записка 

до розпорядження міського голови 

«Про розподіл субвенції» 

 

Враховуючи рішення Оноківської сільської ради 22.12.2020 №94-ІІ-

VIII «Про бюджет Оноківської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

(зі змінами 20.01.2021р., 24.02.2021 р., 08.04.2021 р., 22.04.2021 р., 13.05.2021 

р., 17.06.2021 р., 08.07.2021 р.,  15.07.2021 р., 05.08.2021 р) та від 15.07.2021 

р. № 516-VII-VIII «Про передачу коштів іншої субвенції з місцевого 

бюджету» бюджету Ужгородської міської територіальної громади»:, 

пропонуємо: 

за рахунок збільшення іншої субвенції з місцевого бюджету у сумі 

200 000 грн.; 

збільшити бюджетні призначення по загальному фонду бюджету 

управлінню охорони здоров’я та цивільного захисту населення: 

по ТПКВКМБ 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у 

сумі 200 000 грн., по «Програмі фінансової підтримки закладів первинного, 

вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-

2023 роки», в частині делегування виконання завдань (у сфері надання 

первинної медичної допомоги) від Оноківської територіальної громади.   

 

В. о. директора департаменту  

фінансів та бюджетної політики        Оксана КЕНС 
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