
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 I   сесія    VII   скликання  
(2-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
23 грудня 2015 року   м. Ужгород    № 29 
 

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, враховуючи 
рішення другої сесії обласної ради VIІ скликання 22.12.2015 №102 "Про внесення 
змін до рішення обласної ради від 30.12.2014 № 1172 "Про обласний бюджет на 
2015 рік" (зі змінами від 06.03.2015, 08.04.2015, 28.05.2015, 27.08.2015, 16.10.2015 
року)", розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
09.12.2015 № 464 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального 
фонду обласного бюджету"  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
  

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

2. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 
за рахунок субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
міського бюджету згідно з додатком 2. 

 
 3. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 
розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 3.  

 
4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

згідно з додатком 4. 
 
5. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
 

6. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 6. 

 



  
7. Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді по КФК 110201 

«Бібліотеки» зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 «Нарахування на 
заробітну плату» на 4 000 грн., збільшити  бюджетні призначення по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 4 000 грн. 
  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 
(Гомонай В.В). 
 
 
Міський голова          Б. Андріїв 



Додаток 1

№ 29  

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 22 000 22 000 
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 37 000 37 000 

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 37 000 37 000 

19000000 Інші податки та збори -15 000 -15 000 
19010000 Екологічний податок -15 000 -15 000 

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти -7 000 -7 000 

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 
об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

-8 000 -8 000 

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ -22 000 490 000 490 000 468 000 

21000000 ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -22 000 -22 000 
21080000 Інші надходження -22 000 -22 000 
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції -22 000 -22 000 
24000000 ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 490 000 490 000 490 000 

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
490 000 490 000 490 000 

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ -490 000 -490 000 -490 000 
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  -640 000 -640 000 -640 000 

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності  -640 000 -640 000 -640 000 

33000000 Кошти від продажу землі  і нематеріальних активів 150 000 150 000 150 000 
33010000 Кошти від продажу землі 150 000 150 000 150 000 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим 150 000 150 000 150 000 

Всього доходів
40000000 Офіційні трансферти -12 636 400 -12 636 400 
41000000 Від органів державного управління -12 636 400 -12 636 400 
41030000 Субвенції -12 636 400 -12 636 400 

 до рішення І  сесії міськради VII скликання 
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією
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Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

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 -140 000 -140 000 

41030800
 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  -13 200 000 -13 200 000 

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

693 600 693 600 

41031000
 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу 10 000 10 000 
Разом доходів -12 636 400 -12 636 400 

Секретар ради                                                                        А.Сушко
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(грн.)

з них:

з них:

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

15
Управління праці та соціального захисту 
населення -12 613 906,00 -12 613 906,00 0,00 0,00 0,00 -22 494,00 0,00 0,00 0,00 -22 494,00 -22 494,00 -22 494,00 -12 636 400,00

090201 1030

Пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

Всього
видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживання

з них:

Разом

        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 загального фонду

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

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Додаток 2

до рішення   I  сесії міськради VIІ скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

              №29

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

з них:

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

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

Всього
видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживання

з них:

Разом

        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 загального фонду

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

090203 1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами -47 741,80 -47 741,80 -22 494,00 -22 494,00 -22 494,00 -22 494,00 -70 235,80

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової 
міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 
ветеранам Державної кримінально-виконавчої 
служби, ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального зв'язку 
та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації 
України; звільненим зі служби за віком, 
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з них:

з них:

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

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

Всього
видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживання

з них:

Разом

        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 загального фонду

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

090204 1030

через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, 
працівникам міліції, особам начальницького 
складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи; особам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за вислугою 
років, та які стали інвалідами під час виконання 
службових обов’язків; пенсіонерам з числа 
слідчих прокуратури; дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або померлих у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на 
їх утриманні; звільненим з військової служби 
особам, які стали інвалідами під час проходження 
військової служби; батькам та членам сімей 
військовослужбовців, військовослужбовців -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00

090207 1070

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, на житлово-
комунальні послуги -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

090209 1070

Іші пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою 2 000,00 2 000,00 2 000,00

3



з них:

з них:

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

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

Всього
видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживання

з них:

Разом

        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 загального фонду

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

090214 1070
Пільги окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку -82 000,00 -82 000,00 -82 000,00

090215 1070

Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не 
менше року проживають відповідно троє або 
більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє і 
більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на житлово-
комунальні послуги -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00

090216 1070

Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не 
менше року проживають відповідно троє або 
більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє і 
більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на придбання 
твердого палива та скрапленого газу -199,98 -199,98 -199,98

090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00

090401 1040
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям -118 000,00 -118 000,00 -118 000,00

091300 1010
Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00

090405 1060
Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00

4



з них:

з них:

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

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

Всього
видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживання

з них:

Разом

        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 загального фонду

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

090406 1060

Субсидiї населенню для вiдшкодування витрат на 
придбання твердого та рiдкого пiчного 
побутового палива i скрапленого газу 10 199,98 10 199,98 10 199,98

170102 1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян 704 098,08 704 098,08 704 098,08

170302 1070

Компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд 
окремих категорiй громадян на залiзничному 
транспортi 139 737,72 139 737,72 139 737,72

Разом видатків -12 613 906,00 -12 613 906,00 -22 494,00 -22 494,00 -22 494,00 -22 494,00 -12 636 400,00

А.СушкоСекретар ради

5



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 50 000

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки 50 000

15
Управління праці та соціального 
захисту населення -22 494

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

Додаток 3
до рішення  I  сесії міськради VІI скликання
"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

№ 29

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

1



1 2 3 4 5 6 7 8

090203 1030

Інші пільги ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, 
які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, ветеранам праці, особам, 
які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами 
внаслідок репресій або є пенсіонерами Капітальні видатки -22 494

40 Департамент міського господарства 0

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади Капітальні видатки -291 704

100106 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
об’єднань спiввласникiв Капітальні видатки 291 704

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки -60 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Реконструкція вуличного освітлення м. Ужгород (ІІ) черга 13 070 014 0,2 13 050 134 60 000

РАЗОМ: 27 506

А.СушкоСекретар ради

2



( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -27 506 27 506 27 506 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів -27 506 27 506 27 506 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -27 506 27 506 27 506 0

600000 Фінансування за активними операціями -27 506 27 506 27 506 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -27 506 27 506 27 506 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -27 506 27 506 27 506 0

Секретар ради

Спеціальний фонд
Разом

№29

А.Сушко

Додаток 4
до рішення   І   сесії міськради VIІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

Код Назва
Загальний 

фонд



(грн.)

з них:

з них:  

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

01 Ужгородська міська рада 20 750

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування 20 750

03 Міськвиконком -120 000 -50 000 0 0 -70 000 50 000 0 0 0 50 000 50 000 50 000 -70 000

250404 0133 Інші видатки -120 000 -50 000 -70 000 50 000 50 000 50 000 50 000 -70 000

10 Управління освіти 600 000 -726 630

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 200 000 -320 000

070201 0921
Загальноосвітні школи( в т.ч. 
школа-дитячий садок , 400 000 -406 630

14 Відділ охорони здоров'я 160 700 -224 800

080101 0731 Лікарні 160 700 -219 000 0 0

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

видатки 
споживан

ня

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

з них:

Всього Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Додаток  5
до рішення  I  сесії міськради VІІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№ 29
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

1



з них:

з них:  

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

видатки 
споживан

ня

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

з них:

Всього Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії 
(крім спеціалізованих 
поліклінік та загальних і 
спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) -5 800 0 0

24
Управління у справах 
культури, спорту, сім'ї та 70 000 70 000 -688 -12 440 70 000

091101 1040

Утримання центрів соціальних 
служб для сім"ї, дітей та 
молоді -688 -12 440 0

110502 0829
Інші культурно-освітні 
заклади та заходи 90 000 90 000 0 90 000

130112 0810 Інші видатки -20 000 -20 000 0 -20 000

40
Департамент міського 
господарства 8 000 0 0 0 0 0

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування 8 000 0 0

100102 0610

Капiтальний ремонт 
житлового фонду мiсцевих 
органiв влади -291 704 -291 704 -291 704 -280 367 -291 704

100106 0610

Капiтальний ремонт 
житлового фонду об’єднань 
спiввласникiв 
багатоквартирних будинкiв 291 704 291 704 291 704 280 367 291 704

2



з них:

з них:  

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

видатки 
споживан

ня

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

з них:

Всього Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

75 Фінансове управління 3 465

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування 3 465

Разом видатків -50 000 20 000 792 227 -963 870 -70 000 50 000 0 0 0 50 000 50 000 50 000 0

А.СушкоСекретар ради

3



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 -120 000 50 000 -70 000

250404 0133 Інші видатки

Програма участі м.Ужгорода у реалізації грантового 
проекту "Партнерский проект розвитку спільного 
туризму, який базується на молодіжному спорті та 
розважальних центрах" на 2013-2015 роки -50 000 50 000

250404 0133 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки -70 000 -70 000

24 Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді

70 000 70 000
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та 

заходи
Програма відзначення в місті Ужгород  державних та 
місцевих свят, історичних подій, знаменних і 
пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки

90 000 90 000

Додаток  6
до рішення I сесії міської ради  VIІ  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

 №29

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1



1 2 3 4 5 6 7
130112 0810 Інші видатки Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних 

видів спорту на 2011-2015 роки

-20 000 -20 000

40 Департамент міського господарства

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгорода на 2015-2017 роки -291 704 -291 704

100106 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 
об’єднань спiввласникiв 
багатоквартирних будинкiв

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгорода на 2015-2017 роки 291 704 291 704

Всього -50 000 50 000

Секретар ради А. Сушко

2
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