УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
XXХІІ сесія

VII скликання

РІШЕННЯ
18 січня 2019 року

м. Ужгород

№ 1391

Про зміни до бюджету
міста Ужгород на 2019 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України,
рішення ХХХ сесії Ужгородської міської ради VII скликання 13 грудня 2018
року №1367 "Про затвердження структури апарату ради та виконавчих органів
міської ради, їх загальної штатної чисельності", наказів Міністерства фінансів
України від 28 грудня 2018 № 1176 "Про внесення змін до наказів Міністерства
фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 та від 14 січня 2011 року №
11", від 21 грудня 2018 року № 1084 "Про внесення змін до наказу Міністерства
фінансів України від 14 січня 2011 року № 11",
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету міста Ужгород на
2019 рік згідно з додатком 1.
2. Затвердити зміни до фінансування бюджету міста Ужгород на
2019 рік згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету міста Ужгород на
реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році згідно з додатком 3.
4. В додатках 3,5 рішення ХХХ сесії Ужгородської міської ради VII
скликання 13 грудня 2018 року № 1370 "Про бюджет міста Ужгород на 2019
рік":
слова "Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді" замінити
словами "Управління у справах культури, молоді та спорту";
слова "Відділ охорони здоров’я" замінити словами "Управління охорони
здоров’я";
слова "Управління економіки та стратегічного планування" замінити
словами "Управління економічного розвитку міста".

5. Затвердити зміни показників до бюджету міста за 2018 рік згідно
наступних розпоряджень міського голови: "Про розподіл субвенції з
державного бюджету" 21.12.2018 року № 603, "Про розподіл субвенцій з
державного бюджету" 21.12.2018 року № 604, "Про розподіл субвенцій"
21.12.2018 року
№ 605, "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"
22.12.2018 року № 607, " Про зміни до розпорядження 21.12.2018 № 605 "Про
розподіл субвенцій" 27.12.2018 № 612, "Про зміни до обсягу субвенції з
державного бюджету" 28.12.2018 № 614.
6. Внести зміни у додатки до рішення XXX сесії Ужгородської міської
ради VII скликання 13 грудня 2018 року № 1370 "Про бюджет міста Ужгород на
2019 рік", а саме:
у додатку 1:
- найменування коду доходів "19010100" викласти у такій редакції:
"Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) ";
- найменування коду доходів "41050100" викласти у такій редакції:
"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,
поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та
вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну
вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у
багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету";
- найменування коду доходів "41050700" викласти у такій редакції:
"Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету";
у додатку 3:
головний розпорядник
департамент праці та соціального захисту
населення:
- найменування коду ТПКВТКМБ 0813230 викласти у такій
редакції:
"Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та

прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових
будинків".
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування
(Готра В. В.).

Міський голова

Б. АНДРІЇВ

Додаток 1
до рішення XXXII сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"
№ 1391

Зміни до розподілу

видатків бюджету міста Ужгород на 2019 рік
грн.

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код
Типової
програмн
ої
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
місцевих
бюджетів

1

2

0800000

Код
Функціо
нальної
Найменування головного розпорядника коштів міського
класифік
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної
ації
видатків
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
та
видатків та кредитування місцевих бюджетів
кредитув
ання
бюджету

3

4

Департамент праці та соціального захисту населення
(головний розпорядник)
Департамент праці та соціального захисту населення
(відповідальний виконавець)

08

Спеціальний фонд

Загальний фонд
з них

усього

видатки
споживання

5

6

з них

оплата праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому числі
бюджету
розвитку

7

8

9

10

11

видатки
споживання

12

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

13

14

видатки
розвитку

15

Разом

16=5+10

2 439 103

2 439 103

2 439 103

2 439 103

2 439 103

2 439 103

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

2 439 103

2 439 103

2 439 103

Департамент міського господарства (головний
розпорядник)

5 000 000

5 000 000

-7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

-2 439 103

1210000

Департамент міського господарства (відповідальний
виконавець)

5 000 000

5 000 000

-7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

-2 439 103

1216013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

5 000 000

5 000 000

0

0810000

0813033
1200000

3033
12

6013

1216017

6017

1216030

6030

1217442

1070

7442

0620

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житловокомунального господарства
0620

Організація благоустрою населених пунктів

0456

Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної
інфраструктури
Всього
Секретар ради

7 439 103

7 439 103

5 000 000

239 200

239 200

239 200

239 200

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

-8 678 303

-8 678 303

-8 678 303

-8 678 303

-7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

0

А. ГАБОР

1

Додаток 2
до рішення
XXXII сесії
міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста
Ужгород на 2019 рік"
№

Зміни до фінансування бюджету міста Ужгород на 2019 рік

1391
грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією
фінансування бюджету

1
2
Фінансування за типом кредитора
200000
208000

208400

602400

Усього

Загальний
фонд

Разом

у т. ч. бюджет
розвитку

3

4

5

6

Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок змін залишків
коштів бюджетів
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

0

7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

0

7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

0

7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

Загальне фінансування

0

7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

0

7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

Зміни обсягів бюджетних коштів
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

0

7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

0

7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

Загальне фінансування

0

7 439 103

-7 439 103

-7 439 103

Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування за активними операціями
602000

Спеціальний фонд

Секретар ради

А. ГАБОР

Додаток 3
до рішення XXXII сесії міськради VІІ скликання
"Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік"
№ 1391

Зміни до розподілу витрат бюджету міста Ужгород на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
грн.
Код
Типової
Код Програмної
програмної
класифікації
класифікац
видатків та
ії видатків
кредитування
та
місцевих
кредитуван
бюджетів
ня місцевих
бюджетів

1

2

Код
Функціонал
ьної
класифікаці
ї видатків
та
кредитуван
ня бюджету

3

Спеціальний фонд
Найменування головного розпорядника коштів міського
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа,
яким затверджено місцеву
регіональну програму

Усього

Загальний
фонд

4

5

6

7

8

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

9

10

Департамент праці та соціального захисту
населення (головний розпорядник)

2 439 103

2 439 103

0

0

0810000

Департамент праці та соціального захисту
населення (відповідальний виконавець)

2 439 103

2 439 103

0

0

0813033

3033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян

2 439 103

2 439 103

1200000

12

Департамент міського господарства (головний
розпорядник)

-2 439 103

5 000 000

-7 439 103

-7 439 103

1210000

Департамент міського господарства
(відповідальний виконавець)

-2 439 103

5 000 000

-7 439 103

-7 439 103

1216013

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного Програма фінансової підтримки комунальних підприємств
господарства
міста Ужгород на 2018-2020 роки

5 000 000

5 000 000

0

0

0800000

1216017

1216030

08

6013

1070

0620

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів
житлово-комунального господарства

6017

6030

0620

1217442

7442

0456

Х

Х

Х

Секретар ради

Організація благоустрою населених пунктів
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної
інфраструктури
УСЬОГО

Програма фінансування видатків на компенсаційні виплати за
пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських
автобусних маршрутах загального користування у м.Ужгород
на 2019 рік

Рішення ХХХ сесії VІІ
скликання 13.12.2018р.
№ 1331

Рішення ХVІІІ сесії VІІ
скликання 21.12.2017р.
№ 939

Рішення ХVІІІ сесії VІІ
Програма капітального ремонту житлового фонду м. Ужгород скликання від 14.12.2017р.
на 2018-2022 роки
№904

239 200

239 200

239 200

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення ХVIІ сесії VІI
скликання 09.11.2017р. №
805

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

Рішення ХVIІ сесії VІI
скликання 09.11.2017р. №
805

-8 678 303

-8 678 303

-8 678 303

-7 439 103

-7 439 103

Х

Х

0

7 439 103

А. ГАБОР

1

