
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
29.12.2015                               Ужгород                                         № 542   
 
 

Про зміни до розподілу субвенцій  
з державного бюджету 
 
 
 Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації 29.12.2015 № 519 "Про внесення 
змін до обсягів доходів та видатків загального фонду обласного бюджету", 
пункту 13 рішення XXVII сесії міської ради VI скликання 14.01.2015 № 1617 
"Про бюджет міста на 2015 рік":  

1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2015 рік згідно 
з додатком 1. 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2015 рік за 
рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
міського бюджету згідно з додатком 2. 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Гах Л.М.) внести відповідні 
зміни до розпису бюджету міста на 2015 рік та подати їх на розгляд сесії міської 
ради. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 

 
 

Міський голова         Б. Андріїв 



(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти -7 730 200 -7 730 200 
41000000 Від органів державного управління -7 730 200 -7 730 200 
41030000 Субвенції -7 730 200 -7 730 200 

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної 
допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного 
розладу -12 200 -12 200 

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -7 718 000 -7 718 000 
Разом доходів -7 730 200 -7 730 200 

Додаток 1

Керуючий справами виконкому                                                                                                                                О.Макара

до розпорядження міського голови
29.12.2015 № 542

Спеціальний фонд

Зміни до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік

Разом Загальний фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1



(грн.)

з них:

з них:

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

15
Управління праці та соціального захисту 
населення -7 730 200,00 -7 730 200,00 -7 730 200,00

090201 1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги -2 207 447,00 -2 207 447,00 -2 207 447,00

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

Додаток 2
до розпорядження міського голови

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2015 рік за рахунок субвенцій  з державного бюджету

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

___29.12.15___ №_542___

видатки 
споживання

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього
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з них:

з них:

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

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

видатки 
споживання

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової 
міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 
ветеранам Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації 
України; звільненим зі служби за віком, через 
хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи; особам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за вислугою 
років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов’язків; пенсіонерам з числа слідчих
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з них:

з них:

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

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

видатки 
споживання

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього

090204 1030

дітям (до досягнення повноліття) працівників 
міліції, осіб начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, загиблих або 
померлих у зв'язку з виконанням службових 
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні; звільненим з 
військової служби особам, які стали інвалідами 
під час проходження військової служби; батькам 
та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби; 
батькам та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного 
захисту, які загинули (померли) або зникли 
безвісти під час виконання службових обов’язків 
на житлово-комунальні послуги

-902 099,00 -902 099,00 -902 099,00

090207 1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги -112 207,00 -112 207,00 -112 207,00

090215 1070

Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не 
менше року проживають відповідно троє або 
більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє і 
більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на житлово-
комунальні послуги -292 097,00 -292 097,00 -292 097,00

090302 1040 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами -241,31 -241,31 -241,31

090303 1040 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку -3 024,90 -3 024,90 -3 024,90
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з них:

з них:

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

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

видатки 
споживання

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього

090304 1040 Допомога при народженні дитини -1 109,51 -1 109,51 -1 109,51

090305 1040
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування -3 954,45 -3 954,45 -3 954,45

090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям -608,52 -608,52 -608,52

090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям -349,64 -349,64 -349,64

090401 1040
Державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім'ям -1 825,39 -1 825,39 -1 825,39

090405 1060
Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг -4 204 150,00 -4 204 150,00 -4 204 150,00

090413 1010
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу -366,15 -366,15 -366,15

091300 1010
Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам -720,13 -720,13 -720,13

Разом видатків -7 730 200,00 -7 730 200,00 -7 730 200,00

О.МакараКеруючий справами виконкому
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