
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(4-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
09 листопада 2015 року  м. Ужгород   № 1890 
 
 
 

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, рішення 
двадцять третьої сесії обласної ради VI скликання  від 16.10.2015 № 1363 "Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 30.12.2014 № 1172 "Про обласний 
бюджет на 2015 рік", розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 29.10.2015 № 386 "Про розподіл стабілізаційної дотації на 2015 
рік", 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгород 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 до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

за рахунок субвенції та дотації з державного бюджету за головними 
розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 5. 

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

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 6. 



 
7. В додатку 2 рішення XXVII сесії Ужгородської міської ради VI скликання 

27.08.2015 № 1788 "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік" змінити назву 
об’єкта:  

з "Встановлення штучного покриття спортивного майданчика в 
Ужгородській ЗОШ І-ІІІ ст.№19 по вул. Заньковецькій, 66" 

на "Реконструкція спортивного майданчика в Ужгородській ЗОШ І-ІІІ 
ст.№19 по вул. Заньковецькій, 66". 

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

 
 
 Міський голова         В. Погорелов 



 до рішення XХVII сесії міськради  VI    скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 3 869 800 3 869 800

41000000 Від органів державного управління 3 869 800 3 869 800

41020000 Дотації 3 430 300 3 430 300

41020600 Стабілізаційна дотація 3 430 300 3 430 300
41030000 Субвенції 439 500 439 500

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини 
доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

200 000 200 000

41033900 Освітня субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 239 500 239 500

Всього доходів 3 869 800 3 869 800

Міський голова

Додаток 1

В. Погорелов

 № 1890  

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгород 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

03 Міськвиконком 27 162 27 162 0 0 0 -27 162 0 0 0 -27 162 -27 162 -27 162 0

250404 0133 Інші видатки 27 162 27 162 -27 162 -27 162 -27 162 -27 162 0

10 Управління освіти -650 000 0 0 0 -650 000 -650 000 -650 000 -650 000

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. 
школа-дитячий садок, інтернат 
при школі), спеціалізовані 
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми -650 000 -650 000 -650 000 -650 000 -650 000

40
Департамент міського 
господарства 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Додаток  2
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№1890 
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 
класифіка

ції 
видатків 
місцевого

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасово

ї 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
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 
класифіка

ції 
видатків 
місцевого

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасово

ї 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвиткуВсього

        Видатки загального фонду

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних 
доріг 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000

 47
Управління капітального 
будівництва 0 0 0 0 0

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти 338 000 338 000 338 000 338 000

080101 0731 Лiкарнi 40 000 40 000 40 000 40 000

150101 0490 Капітальні вкладення  -378 000 -378 000 -378 000 -378 000

Разом видатків 27 162 27 162 -27 162 -27 162 -27 162 -27 162 0

В. ПогореловМіський голова

2



 № 1890 

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

03 Міськвиконком 27 162 -27 162 0

250404 0133 Інші видатки
Програма впровадження відеоспостереження в місті 
Ужгород на 2015 рік

27 162 -27 162 0

40 Департамент міського господарства 0 650 000 650 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма реконструкції вуличного освітлення м. 
Ужгород (ІІ) черга на 2012-2016 роки 

300 000 300 000

170703 0456

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

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки

350 000 350 000

Всього 27 162 622 838 650 000

В.ПогореловМіський голова

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 

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний 
та спеціальний 

фонд



№ 1890 

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -212 338 212 338 212 338 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів -212 338 212 338 212 338 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -212 338 212 338 212 338 0

600000 Фінансування за активними операціями -212 338 212 338 212 338 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -212 338 212 338 212 338 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -212 338 212 338 212 338 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



              № 1890 

(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 239 500 239 500 239 500 239 500 239 500

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в 
т.ч. школа-дитячий 
садок,інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, 
ліцеї,гімназії,колегіуми 239 500 239 500 239 500 239 500 239 500

14 Відділ охорони здоров'я 3 430 300 3 430 300 2 278 600 305 800 3 430 300

080101 0731 Лікарні 3 430 300 3 430 300 2 278 600 305 800 3 430 300

15

Управління  праці та 
соціального захисту 
населення 200 000 200 000 200 000

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Всього

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживанн

я

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

        Видатки загального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 
розвитку

Додаток 5

до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за рахунок субвенції та дотації  з державного бюджету

1



з них:

з них:

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

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Всього

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживанн

я

        Видатки загального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 
розвитку

170102 1070

Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд 
автомобільним транспортом 
окремим категоріям 
громадян 100 000 100 000 100 000

170302 1070

Компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на 
залізничному транспорті 100 000 100 000 100 000

Разом видатків 3 630 300 3 630 300 2 278 600 305 800 0 239 500 0 0 0 239 500 239 500 239 500 3 869 800

В. ПогореловМіський голова

2



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
03 Міськвиконком -27 162

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки -27 162

10 Управління освіти -410 500 

070201 0921

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

Капітальні видатки                                                           
(в т.ч. збільшення на 239 500 грн. за рахунок 
освітньої субвенції з державного бюджету  на 
оснащення загальноосвітніх навчальних закладів 
засобами навчання, у тому числі кабінетами физики, 
хімії, біології, географії, математики, навчальними 
комп'ютерними комплексами з мультимедійними 
засобами навчання) -410 500 

40
Департамент міського 
господарства 650 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 300 000

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

Додаток 6
до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"
№ 1890 

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

1



1 2 3 4 5 6 7 8

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки 650 312

170703 0456

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

Реконструкція вул. Перемоги (Грушевського-
Легоцького) -300 312

 47
Управління капітального 
будівництва 0

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальні видатки 338 000

080101 0731 Лiкарнi Капітальні видатки 40 000

150101 0490 Капітальні вкладення  

Реконструкція системи опалення будівель по 
вул.Небесної Сотні,4,6 та пл.Поштової,3 із 
влаштуванням автономної міні-котельні -378 000

Разом видатків 212 338

Міський голова В.Погорелов
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