
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
16 жовтня 2015 року   м. Ужгород   № _1847_ 
 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2015 рік 
 
 
 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України, 
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
29.09.2015 № 332 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету на 2015 рік", 
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від     
08.10. 2015 № 351, наказу Міністерства фінансів України від 20 липня 2015 року 
№ 651 „Про затвердження змін до бюджетної класифікації”, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2015 рік згідно 
з додатком 1. 

 
 2. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2. 
 

3. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 3. 
 

4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 
згідно з додатком 4. 

 
5. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 5. 
 

6. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 
по субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
міського бюджету згідно з додатком 6. 

 



7. Внести зміни у додаток 1 до рішення ХХVII сесії міської ради VІ 
скликання 14.01.2015 № 1617 „ Про бюджет міста на 2015 рік ”, вилучивши код 
11023200 „Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності ”. 
 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову. 
 

 
 
Міський голова         В. Погорелов 



Додаток 1

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

11000000
 ПОДАТКИ НА ДОХОДИ,ПОДАТОК НА ПРИБУТОК,ПОДАТКИ НА 
ЗБІЛЬШЕННЯ  РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ

11020000 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 132 000 132 000 

11023200
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності -132 000 -132 000 

Всього доходів

40000000 Офіційні трансферти 10 252 374 10 252 374

41000000 Від органів державного управління 10 252 374 10 252 374
41030000 Субвенції 10 252 374 10 252 374

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

10 040 600 10 040 600

41035800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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"

100 000 100 000

41037000 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

111 774 111 774

Всього доходів 10 252 374 10 252 374

Міський голова В. Погорелов

 до рішення XXVII  сесії   VI    скликання

  _16.10.15__  № _1847_

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2015 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД 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

10 Управління освіти -89 200 -89 200 341 200 341 200 341 200 89 200 252 000

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. 
школа-дитячий садок, інтернат 
при школі), спеціалізовані 
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми -64 000 -64 000 311 200 311 200 311 200 59 200 247 200

070808 0990

Допомога дітям-сиротам та 
дітям,позбавленим 
батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років 4 800 4 800 0 4 800

070101 0910 Дошкільні заклади освіти -30 000 -30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

14 Відділ охорони здоров'я 120 000 120 000 135 000 135 000 135 000 255 000

Додаток  2
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

за головними розпорядниками коштів 

_16.10.15__  № _1847
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

видатки 
споживання

        Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника коштів

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету Код 

функціон
альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання  

бюджетів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

видатки 
розвиткуВсього

        Видатки загального фонду

1



з них:

з них:

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

видатки 
споживання

        Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника коштів

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету Код 

функціон
альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання  

бюджетів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

видатки 
розвиткуВсього

        Видатки загального фонду

080101 0731 Лiкарнi 120 000 120 000 135 000 135 000 135 000 255 000

15
Управління праці та 
соціального захисту населення 100 000 100 000 100 000 0 0 0 100 000 100 000 100 000 200 000

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000

40
Департамент міського 
господарства 79 255 79 255 -279 255 -279 255 -279 255 -279 255 -200 000

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади -27 525 -27 525 -27 525 -64 525 -27 525

100106 0610

Капiтальний ремонт житлового 
фонду об’єднань спiввласникiв 
багатоквартирних будинкiв -51 730 -51 730 -51 730 -14 730 -51 730

150121 0620

Заходи з упередження аварiй та 
запобiгання техногенних 
катастроф у житлово-
комунальному господарствi та 
на iнших аварiйних об’єктах 
комунальної власностi 726 118 726 118 726 118 726 118 726 118

2



з них:

з них:

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

видатки 
споживання

        Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника коштів

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету Код 

функціон
альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання  

бюджетів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

видатки 
розвиткуВсього

        Видатки загального фонду

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних 
доріг -926 118 -926 118 -926 118 -926 118 -926 118

250404 0133 Інші видатки 79 255 79 255 79 255

47
 Управління капітального 
будівництва -507 000 -507 000 -507 000 -120 000 -507 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти -172 000 -172 000 -172 000 -120 000 -172 000

110201 0824 Бiблiотеки 200 000 200 000 200 000 200 000

110205 0960
Школи естетичного виховання 
дiтей 250 000 250 000 250 000 250 000

150101 0490 Капітальні вкладення -585 000 -585 000 -585 000 -585 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Разом видатків 210 055 210 055 0 0 0 -210 055 0 0 0 -210 055 -210 055 -210 055 0

3



з них:

з них:

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

видатки 
споживання

        Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника коштів

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету Код 

функціон
альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання  

бюджетів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

видатки 
розвиткуВсього

        Видатки загального фонду

В.ПогореловМіський голова

4



_16.10.15__  № _1847

грн.

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7

40 Департамент міського господарства 79 255 -1 005 373 -926 118

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород

-27 525 -27 525

100106 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 
об’єднань спiввласникiв 
багатоквартирних будинкiв

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород

-51 730 -51 730

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки

200 000 200 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Комплексна програма відновлення історичного 
центру м.Ужгорода  на 2015-2016 роки

-200 000 -200 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки

-926 118 -926 118

250404 0133 Інші видатки
Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів

79 255 79 255

Всього 79 255 -1 005 373 -926 118

Додаток  3
до рішення ХХVII сесії міської ради  VI  скликання 

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Перелік  регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2015 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода 

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд



1 2 3 4 5 6 7

Міський голова В.Погорелов



_16.10.15__  № _1847

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 210 055 -210 055 -210 055 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів 210 055 -210 055 -210 055 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 210 055 -210 055 -210 055 0

600000 Фінансування за активними операціями 210 055 -210 055 -210 055 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 210 055 -210 055 -210 055 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 210 055 -210 055 -210 055 0

Міський голова В. Погорелов

Додаток 4
до рішення   ХХVIІ   сесії міськради VI скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

Код Назва
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Разом



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Назва головного розпорядника коштів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 341 200

070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 30 000

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. 
школа-дитячий садок, інтернат 
при школі), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки 311 200

14 Відділ охорони здоров'я 135 000

080101 0731 Лiкарнi Капітальні видатки 135 000

15
Управління праці та 
соціального захисту населення 100 000

010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 100 000

40
Департамент міського 
господарства -279 255

Додаток 5
до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"
_16.10.15__  № _1847

Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються

(грн.)

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; 
тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний рік

1



1 2 3 4 5 6 7 8

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади Капітальні видатки 325 975

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади

Реконструкція ліфтів житлового будинку по вул. 
Минайській,29 (1,2) -353 500

100106 0610

Капiтальний ремонт житлового 
фонду об’єднань спiввласникiв 
багатоквартирних будинкiв Капітальні видатки -51 730

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 200 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою 
історичної частини міста -200 000

150121 0620

Заходи з упередження аварiй та 
запобiгання техногенних 
катастроф у житлово-
комунальному господарствi та на 
iнших аварiйних об’єктах 
комунальної власностi Капітальні видатки 726 118

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки 1 620 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Реконструкція вул.Перемоги ( Грушевського-
Легоцького) -2 546 118

47
Управління капітального 
будівництва -507 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальні видатки -172 000

110201 0824 Бiблiотеки Капітальні видатки 200 000

2



1 2 3 4 5 6 7 8

110205 0960
Школи естетичного виховання 
дiтей Капітальні видатки 250 000

150101 0490 Капітальні вкладення Капітальні видатки -7 000

3



1 2 3 4 5 6 7 8

150101 0490 Капітальні вкладення
Будівництво газопроводу від ГРП   с.Сторожниця  
до ГРП вул.Єнківська -200 000 

150101 0490 Капітальні вкладення
Будівництво притулку з тимчасового утримання 
безпритульних тварин в  м.Ужгород -10 000 

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція існуючих приміщень під архівний 
відділ та міського архівосховища по вул. 
Кармелюка,7 в м.Ужгород -30 000 

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція комплексного благоустрою території 
Горянської церкви "Ротонда" та коригування 
проектної документації -50 000 

150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція хлораторних НФС-1,НФС-2,  НФС-3 -170 000 

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі 
будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі -3 000 

150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція КНС-1 -40 000 

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція водопровідної мережі по вул. 
Добрянського(виг. ПКД) 70 000 0 70 000 70 000 

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція водопровідної мережі по вул. 
Борканюка (виг. ПКД) 65 000 0 65 000 65 000 

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція водопровідної мережі  від вул. 
Годинки до вул. Капушанської по вул. Погорелова 
(виг. ПКД) 40 000 100 40 000 

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція приміщень першого поверху будівлі 
під ЦНАП по пл.Поштовій,3 -250 000 

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв Реконструкція будівлі під ЗОШ І ст. №13 -200 000

РАЗОМ: -210 055
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Міський голова В.Погорелов
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_16.10.15__  № _1847

(грн.)

з них:

з них:

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

03 Міськвиконком 111 774 111 774 111 774

250203 0160

Проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 111 774 111 774 111 774

15
Управління  праці та 
соціального захисту населення 10 140 600 10 140 600 10 140 600

070303 0910
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного 
типу, прийомні сім'ї) 100 000 100 000 100 000

090302 1040
Допомога у зв’язку з вагiтнiстю i 
пологами -555 550 -555 550 -555 550

090303 1040
Допомога до досягнення дитиною 
трирічного віку 59 920 59 920 59 920

090304 1040 Допомога при народженні дитини 4 696 900 4 696 900 4 696 900

090305 1040
Допомога на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування -257 905 -257 905 -257 905

090306 1040
Допомога на дітей одиноким 
матерям 1 069 150 1 069 150 1 069 150

090307 1040
Тимчасова державна допомога 
дітям -29 420 -29 420 -29 420

090308 1040 Допомога при усиновленні дитини -33 500 -33 500 -33 500

090401 1040
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 5 160 005 5 160 005 5 160 005

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Додаток  6
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік по субвенції з державного бюджету
за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживання

1



з них:

з них:

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

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживання

090413 1010

Допомога на догляд за iнвалiдом I 
чи II групи внаслiдок психiчного 
розладу -105 600 -105 600 -105 600

091300 1010

Державна соцiальна допомога 
iнвалiдам з дитинства та дiтям-
iнвалiдам 36 600 36 600 36 600

Разом видатків 10 252 374 10 252 374 10 252 374

В.ПогореловМіський голова
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