
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

21.03.2018 Ужгород   № 123

    

Про  розподіл субвенцій 

з державного бюджету 

 

Відповідно до статей  23, 101, 102 Бюджетного кодексу України, 

статей 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пункту 15 рішення ХVIІI сесії міської ради VIІ скликання 21.12.2017 № 942 

«Про бюджет міста на 2018 рік», враховуючи розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації  19.03.2018 № 166  «Про 

розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році»: 

1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік згідно 

з додатком 1. 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році  за 

головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  за головними 

розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами згідно з додатком 3. 

4. Внести зміни до капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 

розвитку,  видатки по  яких у 2018 році змінюються, згідно з додатком 4. 

5. Внести зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2018 рік згідно 

з додатком 5. 

6. Департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради (Гах Л.М.) 

внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2018 рік та подати їх на 

розгляд сесії міської ради. 

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 



Додаток 1

до розпорядження міського голови

21.03.2018 № 123

грн.

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 669 500 669 500 

41000000 Від органів державного управління 669 500 669 500 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 669 500 669 500 

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами
669 500 669 500 

Разом доходів 669 500 669 500 

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л.Гах

Керуючий справами виконкому О. Макара

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік        

Разом КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

1



Додаток 2

до розпорядження міського голови

21.03.2018 № 123

з них

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

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 417 600 417 600 223 000 251 900 251 900 251 900 669 500

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 417 600 417 600 223 000 251 900 251 900 251 900 669 500

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 417 600 417 600 223 000 417 600

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 251 900 251 900 251 900 251 900

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 251 900 251 900 251 900 251 900

Всього 417 600 417 600 223 000 251 900 251 900 251 900 669 500

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л.Гах

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Спеціальний фонд

Код ФКВКБ

з них з них

видатки 

розвитку

Разом
видатки 

споживанн

я

 Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році  за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами 

Загальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

Код 

ТВКВКМ

Б/ 

ТПКВК

МБ 
бюджет 

розвитку

видатки 

розвиткуоплата праці
Всього

Керуючий справами виконкому О. Макара

оплата 

праці

Всього

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї

1



Додаток 3

до розпорядження міського голови

21.03.2018 № 123

з них

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

0800000 08

Управління праці та соціального захисту населення (головний 

розпорядник)

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець)

0813010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та 

рідких нечистот

0813011 3011 1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства -2 100 000 -2 100 000 -2 100 000

0813012 3012 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг 2 100 000 2 100 000 2 100 000

Всього 

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л.Гах

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Спеціальний фонд

Код ФКВКБ

з них з них

видатки 

розвитку

Разом
видатки 

споживанн

я

 Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  за головними розпорядниками 

коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

Загальний фонд

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

Код 

ТВКВКМ

Б/ 

ТПКВК

МБ 
бюджет 

розвитку

видатки 

розвиткуоплата праці
Всього

Керуючий справами виконкому О. Макара

оплата 

праці

Всього

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї

1



Додаток 4

до розпорядження міського голови

21.03.2018 № 123

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 251 900

0610000

Управління освіти (відповідальний 

виконавець) 251 900

0611161 1161 0990

Забезпечення діяльності інших закладів у

сфері освіти

Капітальні видатки                                                                 

(оснащення кабінетів інклюзивно ресурсних 

центрів за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету) 251 900 0 251 900 251 900

Всього: 251 900

Л. Гах

О. МакараКуруючий справами виконкому

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

(напрямку видатків) 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеност

і  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки 

                                                                                                                                                                                  

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВКБ

 Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 

на поточний 

рік

Код 

ТВКВК

МБ/ 

ТПКВК

МБ 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо

Зміни до капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку,  видатки по  яких у 2018 році змінюються

1



Додаток 5

до розпорядження міського голови

21.03.2018 № 123

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -251 900 251 900 251 900 0

208000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів -251 900 251 900 251 900 0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) -251 900 251 900 251 900 0

600000 Фінансування за активними операціями -251 900 251 900 251 900 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -251 900 251 900 251 900 0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) -251 900 251 900 251 900 0

Л. Гах

О. Макара

Разом

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Куруючий справами виконкому

Зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету
Загальний фонд

Спеціальний фонд
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