
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

19.11.2018 Ужгород   № 533

    

Про розподіл субвенції 

 

 Відповідно до статей 23, 1031 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", розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 09.11.2018 № 728 "Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації 27.03.2018 № 188":  

 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 по 

субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів міського 

бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

згідно з додатком 2. 

 3. Внести зміни до переліку об'єктів капітального ремонту автомобільних 

доріг місцевого значення, що фінансуються у 2018 році за рахунок коштів 

субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

згідно з додатком 3. 

 4. Внести зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, по яких 

вносяться зміни у фінансування в 2018 році за рахунок коштів бюджету 

м. Ужгород та субвенцій з державного та обласного бюджетів згідно з 

додатком 4. 

5. 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. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишити за міським головою. 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 



грн.

Разом

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  832 000 832 000 

41000000 Від органів державного управління  832 000 832 000 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 832 000 832 000 

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 832 000 832 000 

Разом доходів 832 000 832 000 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

19.11.2018  № 533

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік

Заступник міського голови

Л. ГАХ

О. БІЛАК

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Спеціальний фонд

Разом КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд



Додаток 2

до розпорядження міського голови

19.11.2018 №533

(грн.)

з них

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=6+11

1200000 12 Департамент міського господарства (головний розпорядник) 832 000 832 000 832 000

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 832 000 832 000 832 000

1717460 7460

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури 832 000 832 000 832 000

1217462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції з державного 

бюджету 832 000 832 000 832 000

Всього 832 000 832 000 832 000

Заступник міського голови                                                                                                              О. БІЛАК

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку
оплата 

праці

Всього

видатки 

споживанн

я

з нихз них

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                             Л. ГАХ

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

ТПКВК

МБ /

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВКБ видатки 

споживання

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік по субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними  програмами

видатки 

розвиткуоплата праці
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Всього
Разом

Спеціальний фондЗагальний фонд

1



1 2 3 4 5 9

1200000 12

Департамент міського господарства (головний 

розпорядник) 832 000

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 832 000

1217462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з 

державного бюджету вул. Срібляста в м. Ужгород коригування 832 000

Всього: 832 000

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л. ГАХ

О. БІЛАК

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо

Обсяг видатків на 

поточний рік

                                                                                                                                                                                  

                                           Додаток 3

                                           до розпорядження міського голови

                                           19.11.2018  № 533

Заступник міського голови

Перелік об'єктів капітального ремонту автомобільних доріг місцевого значення, що фінансуються у 2018 році за рахунок коштів 

субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ТВКВКМБ/ 

ТПКВКМБ 

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми (напрямку видатків) 

1



Додаток 4

до розпорядження міського голови

19.11.2018 № 533

(грн.)

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВК

МБ/ 

ТПКВК

МБ 

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7

1200000 12 Департамент міського господарства  (головний розпорядник) 832 000 832 000

1210000 Департамент міського господарства  (відповідальний виконавець) 832 000 832 000

1217462 7462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки 832 000 832 000

Всього 832 000 832 000

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                                                           Л. ГАХ

Заступник міського голови                                                                                                                                                 О. БІЛАК

Перелік місцевих (регіональних) програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2018 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та субвенцій з державного та 

обласного бюджетів

1
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