
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

  21.12.2018 Ужгород   № 604

   

   

Про розподіл субвенцій 

з державного бюджету 

 

 

 Відповідно до статей 23, 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", розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації від 

21.12.2018 № 854 "Про внесення змін до обласного бюджету": 

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 субвенціях з державного бюджету місцевим бюджетам за головними 

розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами згідно з додатком 2. 

3. 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. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 



грн.

Разом

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  -18 167 500 -18 167 500

41000000 Від органів державного управління  -18 167 500 -18 167 500

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -18 167 500 -18 167 500

41050100

Субвенція з місцевого бюджету 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), управління 

багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 5 000 000 5 000 000

41050300

Субвенція 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 I чи II 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 -23 167 500 -23 167 500

Разом доходів -18 167 500 -18 167 500

Керуючий справами виконкому

Л. ГАХ

О. МАКАРА

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Спеціальний фонд

Разом КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд

Додаток 1

до розпорядження міського голови

 21.12.2018   № 604

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік



Додаток 2

до розпорядження міського голови

 21.12.2018 № 604

грн.

з них

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

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення (головний 

розпорядник) -18 167 500 -18 167 500 -18 167 500

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) -18 167 500 -18 167 500 -18 167 500

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 5 000 000 5 000 000 5 000 000

0813011 3011 1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим 

категоріям громадян відповідно до законодавства 3 000 000 3 000 000 3 000 000

0813012 3012 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

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

0813040 3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, 

тимчасової допомоги дітям -20 725 850 -20 725 850 -20 725 850

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами -494 150 -494 150 -494 150

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини -60 300 -60 300 -60 300

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -1 884 160 -1 884 160 -1 884 160

0813044 3044 1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування -618 280 -618 280 -618 280

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям -2 753 100 -2 753 100 -2 753 100

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям -1 219 800 -1 219 800 -1 219 800

Спеціальний фонд

оплата 

праці

комунальн

і послуги 

та 

енергонос

ії

з них

видатки 

розвитку
ВсьогоВсього

видатки 

споживання

видатки 

споживанн

я

з них

бюджет 

розвитку

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

коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВКМ

Б/ 

ТПКВКМ

Б 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

Загальний фонд

Разом
видатки розвитку

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1



з них

Спеціальний фонд

оплата 

праці

комунальн

і послуги 

та 

енергонос

ії

з них

видатки 

розвитку
ВсьогоВсього

видатки 

споживання

видатки 

споживанн

я

з них

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВКМ

Б/ 

ТПКВКМ

Б 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

Загальний фонд

Разом
видатки розвитку

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -13 696 060 -13 696 060 -13 696 060

0813080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, 

які не мають права на пенсію, 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 І групи, а також за особою, 

яка досягла 80-річного віку -2 441 650 -2 441 650 -2 441 650

0813081 3081 1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю -1 638 100 -1 638 100 -1 638 100

0813082 3082 1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги 

на догляд -229 660 -229 660 -229 660

0813083 3083 1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного розладу -184 540 -184 540 -184 540

0813084 3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату -384 060 -384 060 -384 060

0813085 3085 1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а 

також за особою, яка досягла 80-річного віку -5 290 -5 290 -5 290

Всього -18 167 500 -18 167 500 -18 167 500

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л. ГАХ

Керуючий справами виконкому О. МАКАРА
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