
 
 
 

Доповнення 1 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" 

 

 Відповідно  до розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації 24.03.2016 р. № 127 "Про розподіл обсягу стабілізаційної дотації на 
2016 рік", рішення другої сесії Закарпатської обласної ради  VII скликання 
17.03.2016 року № 215 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 
05.01.2016 № 134 "Про обласний бюджет на 2016 рік":  
 1. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород згідно з 
додатком 2. 

3. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 
розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються згідно з додатком 3. 

4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно 
з додатком 4. 

5. Затвердити зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2016 рік 
згідно з додатком 5. 

6. Затвердити зміни до розподілу видатків за рахунок іншої субвенцій з 
обласного бюджету за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
згідно з додатком 6. 

7. Затвердити перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 
році фінансуються за рахунок іншої субвенцій з обласного бюджету згідно з 
додатком 7. 

8. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік 
за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету за головними 
розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 8. 

 
 
 

Міський голова          Б. Андріїв  



Супровідна записка до доповнення 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" 
 
Враховуючи клопотання головних розпорядників пропонується 

перерозподіл бюджетних призначень за рахунок коштів переданих із 
загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку, а саме по: 

Департаменту міського господарства пропонується перерозподіл між 
цільовими програмами по загальному та спеціальному фондах, а також 
перерозподіл між кодами тимчасової класифікації видатків, а саме: 

зменшення призначень в сумі 380 000 грн. по "Програмі благоустрою 
м. Ужгород на 2015-2017 роки"; 

збільшення призначень всього на 380 000 грн., в т. ч. 
 спеціального фонду в сумі 30 000 грн. по "Програмі капітального 

ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки". 
 загального фонду всього в сумі 350 000 грн., з них: 
- в сумі 50 000 грн. на "Програму відшкодування відсотків за 

кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих 
заходів у м. Ужгород на 2016-2017 роки"  

- в сумі 300 000 грн. на "Програму відшкодування частини кредитів, 
отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 
капітального ремонту, реконструкції і модернізації багатоквартирних 
будинків у м. Ужгород на 2016-2017 роки ("Теплий дім")" 

Також пропонується наступний перерозподіл призначень спеціального 
фонду в межах програми капітального ремонту житлового фонду: 

 зменшення призначень по КТКВК 100102 в сумі 270 000 грн.,  
 збільшення по КТКВК 100106 в сумі 270 000 грн. 

Управлінню капітального будівництва пропонується, в межах 
загального обсягу видатків, перерозподіл бюджетних призначень по 
спеціальному фонду: 

зменшення призначень всього в сумі 1 200 000 грн., в т. ч.: 
 в сумі 100 000 грн. по об'єкту "Реконструкція водопровідної 

мережі D-300 мм по вул. Гулака Артемовського"; 
 в сумі 1 100 000 грн.; по об'єкту "Реконструкція системи 

опалення із влаштуванням автономної котельні будівлі Лінгвістичної гімназії 
по наб. Незалежності"  

 збільшення призначень всього в сумі 1 200 000 грн., а саме : 
 в сумі 50 000 грн. на "Капітальний ремонт будівлі 

СНВК "Пролісок" по пр. Свободи, 41"  
 в сумі 50 000 грн. на  "Капітальний ремонт будівлі по 

вул. 8 Березня, 46А"  
 в сумі 50 000 грн а саме на "Капітальний ремонт фасаду будівлі 

ДНЗ №2 провулок Приютський".4 
 в сумі 150 000 грн на "Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон, 

дверей) СШ №5 по пл. Ш. Петефі".; 



 в сумі 350 000 грн. на "Будівництво міні-котельні для ДНЗ №15 
по вул. Л. Українки"; 

 в сумі 250 000 грн. на "Реконструкцію покрівлі ДНЗ №28"; 
  в сумі 300 000 грн. на "Капітальний ремонт приміщень будівель 

по вул. Небесної Сотні,5". 
  

Враховуючи клопотання головних розпорядників бюджетних коштів, 
за рахунок зменшення бюджетних призначень в сумі 11 994 316 грн. 
департаменту міського господарства на реконструкцію мереж  та об'єктів 
благоустрою історичної частини міста по "Комплексній програмі 
відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки" 
пропонується збільшення видатків всього в сумі 11 994 316 грн., з них: 

 відділу охорони здоров'я на 1 300 000 грн. для забезпечення 
видатками на оплату енергоносіїв в медичних закладах міста; 

 департаменту міського господарства  всього на 8 267 316 грн., з 
них: 

- в сумі 48 545 грн. на Програму виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів на 2016-2017 роки; 

-  в сумі 5 922 771 грн. для співфінансування до інвестиційних проектів, 
які подані до Державного фонду регіонального розвитку України по 
"Програмі благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки" 

- в сумі 2 296 000 грн. для співфінансування до інвестиційних проектів, 
які подані до Державного фонду регіонального розвитку України по " 
Програмі реконструкції вуличного освітлення міста Ужгорода (ІІ черга) на 
2012-2016 роки"; 

 управлінню капітального будівництва  всього на 2 427 000 грн., з 
них: 

- в сумі 1 200 000 грн. для виготовлення проектно-кошторисної 
документації на добудову будівель (реконструкцію) по закладах освіти ДНЗ 
№30, ЗОШ №8, 12, 13, 19.; 

- в сумі 1 227 000 грн. для співфінансування до інвестиційних 
проектів, які подані до Державного фонду регіонального розвитку України 
по  3-х об’єктах закладів освіти, 1 об’єкт охорони здоров’я та 2 об’єкти 
комунального господарства (перелік об’єктів наведений в додатку3 до 
проекту рішення). 

Враховуючи клопотання управління у справах культури, спорту, сім'ї 
та молоді здійснено перерозподіл видатків , а саме зменшено по Програмі 
навчання плаванню дітей та розвитку водних видів спорту на 2016-2018 роки 
на 39 415 грн. та збільшено на КТКВК 130115 "Центри "Спорт для всіх" та 
заходи з фізичної культури" для забезпечення бюджетними призначеннями 
на оплату праці в зв'язку з збільшенням штатної чисельності на 1 одиницю. 

Враховуючи клопотання міськвиконкому пропонується перерозподіл 
призначень по спеціальному фонду, а саме: 



зменшення по «Програмі інформатизації діяльності Ужгородської 
міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 роки» в сумі 50 000 грн.; 

збільшення видатків на 50 000 грн. по КТКВК 010116  «Органи 
місцевого самоврядування» для придбання шаф для відділу реєстрації. 

Відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації 24.03.2016 р. № 127 "Про розподіл обсягу стабілізаційної 
дотації на 2016 рік" , передбачено стабілізаційну дотацію в сумі            
4 737 600 грн. на фінансування професійно-технічних закладів міста. В 
зв'язку з цим збільшено видатки головному розпоряднику управління освіти 
на КТКВК 070501 "Професійно-технічні заклади освіти". 

Відповідно до рішення  другої сесії Закарпатської обласної ради VII 
скликання від 17.03.2016 № 215 "Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 05.01.2016 № 134 "Про обласний бюджет на 2016 рік" за рахунок 
збільшення надходжень іншої субвенції з обласного бюджету в сумі             
552 300 грн. пропонується збільшення видатків головним розпорядникам 
коштів, а саме: 

• по спеціальному фонду 500 000 грн. управлінню капітального 
будівництва на реконструкцію будівель колишньої котельні у м. Ужгороді по 
вул. Ф. Тіхого, 13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для інвалідів з 
ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО; 

• по загальному фонду 52 300 грн. управлінню праці та соціального 
захисту населення на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, 
техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування. 

 
 

Начальник фінансового управління      Л. Гах 



з них:

з них:

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

03 Міськвиконком 0 0 0 0

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування 50 000 50 000 50 000 50 000

250404 0133 Інші видатки -50 000 -50 000 -50 000 -50 000
14 Відділ охорони здоров'я 1 300 000 1 300 000 1 300 000

080101 0731 Лікарні 800 000 800 000 800 000

080800 07206
Центри первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 500 000 500 000 500 000

24

Управління у справах 
культури, спорту, сім'ї та 
молоді 0 0 32 324

130112 0810 Інші видатки -39 415 -39 415

130115 0810
Центри "Спорт для всіх" та 
заходи з фізичної культури 39 415 39 415 32 324

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

Додаток  1
до рішення  IІ  сесії міськради VІІ склика

"Про зміни до бюджету міста на 2016 р

за головними розпорядниками коштів 

№
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік

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 
розвитку

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 
споживан

ня

Назва головного розпорядника коштів

з них:

1



з них:

з них:

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

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 
розвитку

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 
споживан

ня

Назва головного розпорядника коштів

з них:

40
Департамент міського 
господарства 398 545 398 545 0 0 0 -4 125 545 0 0 0 -4 125 545 -4 125 545 -4 125 545

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового 
фонду мiсцевих органiв влади -240 000 -240 000 -240 000 -240 000

100106 0610

Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 270 000 270 000 270 000 270 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -7 921 765 -7 921 765 -7 921 765 -7 921 765

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 3 766 220 3 766 220 3 766 220 3 766 220

180107 0470
Фінансування енергозберігаючих 
заходів 350 000 350 000

250404 0133 Інші видатки 48 545 48 545

47
Управління капітального 
будівництва 2 427 000 2 427 000 2 427 000 2 427 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти 546 000 546 000 546 000 546 000

2



з них:

з них:

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

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 
розвитку

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 
споживан

ня

Назва головного розпорядника коштів

з них:

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат 
при школі), спецiалiзованi 
школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 703 000 703 000 703 000 703 000

080101 0731 Лікарні 265 000 265 000 265 000 265 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення 956 000 956 000 956 000 956 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв -43 000 -43 000 -43 000 -43 000

Разом видатків 1 698 545 1 698 545 32 324 1 300 000 0 -1 698 545 0 0 0 -1 698 545 -1 698 545 -1 698 545

А.СушкоСекретар ради
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Разом

-3 727 000
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Разом

703 000

265 000
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-43 000
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 №

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 -50 000 -50 000

250404 0133 Інші видатки

Програма інформатизації діяльності Ужгородської 
міської ради та її виконавчих органів на 2016-2018 
роки -50 000 -50 000

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

-39 415 -39 415 

130112 0810 Інші видатки
Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних 
видів спорту на 2016-2018 роки -39 415 -39 415 

40 Департамент міського господарства 398 545 -4 125 545 -3 727 000

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород на 2015-2017 роки -240 000 -240 000 

100106 0610

Капітальний ремонт житлового фонду 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород на 2015-2017 роки 270 000 270 000 

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки 
(в т.ч. на співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР в сумі 1 706 551 грн.) 1 776 551 1 776 551

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Комплексна програма відновлення історичного центру 
м. Ужгорода на 2015-2016 роки -11 994 316 -11 994 316 

Додаток  2
до рішення IІ сесії міської ради  VIІ  скликання 

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Перелік  регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2016 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгород 

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1



1 2 3 4 5 6 7

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реконструкції вуличного освітлення міста 
Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки 
(співфінансування проектів за рахунок коштів ДФРР) 2 296 000 2 296 000 

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки 
(в т.ч. на співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР в сумі 4 216 220 грн.) 3 766 220 3 766 220 

180107 0470
Фінансування енергозберігаючих 
заходів

Програма відшкодування відсотків за кредитами, 
залученими населенням на впровадження 
енергозберігаючих заходів у м.Ужгород на 2016-2017 
роки 50 000 50 000 

180107 0470
Фінансування енергозберігаючих 
заходів

Програма відшкодування частини кредитів, 
отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з 
енергозбереження, капітального ремонту, 
реконструкції і модернізації багатоквартирних 
будинків у м.Ужгород на 2016-2017 роки ("Теплий 
дім") 300 000 300 000 

250404 0133 Інші видатки
Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів на 2016-2017 роки 48 545 48 545 

Всього 359 130 -4 175 545 -3 816 415

Секретар ради А. Сушко

2



до рішення  ІI  сесії міськради VIІ скликання

№

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 0

010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 50 000

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки -50 000

40 Департамент міського господарства -4 125 545

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади Капітальні видатки -240 000

100106 0610

Капітальний ремонт житлового фонду 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Капітальні видатки 270 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки      70 000

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

Код 
функціонально
ї 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 

Додаток 3

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються

(грн.)

1



1 2 3 4 5 6 7 8

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по вул. 
Минайська в м.Ужгород") 924 096 0 924 096 184 819

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по 
вул.Грушевського в м.Ужгород") 697 867 0 697 867 139 573

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по вул. 8-го 
Березня м.Ужгород ") 822 462 0 822 462 164 492

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по вул. 
Легоцького в м.Ужгород ") 1 145 664 0 1 145 664 229 133

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по вул. Баб'яка в 
м.Ужгород") 1 060 524 0 1 060 524 212 105

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по вул. 
Возз'єднання в м.Ужгород") 189 264 0 189 264 37 853

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки по наб. 
Слов'янська в м.Ужгород") 1 120 332 0 1 120 332 224 066
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1 2 3 4 5 6 7 8

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Облаштування велодоріжок із 
нанесенням відповідної розмітки від спортивного 
комплексу "Юність"  до вул. Грушевського в 
м.Ужгород") 1 083 649 0 1 083 649 216 730

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт 
внутрішньоквартальних територій по вул. 
Грушевського, 66-74 в м.Ужгород") 1 488 899 0 1 488 899 297 780

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Реконструкція вуличного освітлення міста 
Ужгорода (ІІ черга) (співфінансування проектів за 
рахунок коштів ДФРР) 24 816 500 4,2 23 821 142 2 296 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Реконструкція мереж  та об'єктів благоустрою 
історичної частини міста -11 994 316

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг Капітальні видатки -450 000

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Реконструкція вул. Можайського м. Ужгород  
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР) 1 155 524 0 1 155 524 231 105

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Реконструкція вул.Перемоги на ділянці вуд 
вул.Легоцького до вул.Грушевського в м.Ужгород  
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР) 13 062 820 0 13 062 820 2 612 564

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт вул. 
Стародоманинська в м.Ужгород") 1 080 358 0 1 080 358 216 072

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт вул. Станційна в 
м.Ужгород") 333 776 0 333 776 66 755
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170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт вул. Томчанія в м. 
Ужгород") 1 017 062 0 1 017 062 203 412

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт вул.Конопляна в 
м.Ужгород") 673 247 0 673 247 134 649

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт вул. Лодія м. 
Ужгород") 372 738 0 372 738 74 548

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт вул. Польова в м. 
Ужгород" 835 632 0 835 632 167 126

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт вул. Ф.Тіхого в м. 
Ужгород") 1 350 000 0 1 350 000 270 000

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг

Капітальні видатки                                          
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт вулиці Садова в 
м.Ужгород") 1 199 944 0 1 199 944 239 989

47 Управління капітального будівництва 2 427 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальні видатки 50 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти

Капітальні видатки                                              
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт фасаду (заміна 
вікон) ДНЗ №12 по вул. Йокаї") 457 600 0 457 600 46 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Реконструкція покрівлі ДНЗ №28 250 000 0 250 000 250 000
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070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти
Реконструкція будівлі ДНЗ №30 по вул. Шевченка 
(виготовлення ПКД) 200 000 0 200 000 200 000

080101 0731 Лікарні

Капітальні видатки                                           
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт терапевтичного 
відділення Ужгородської ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова") 2 618 200 0 2 618 200 265 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми Капітальні видатки 200 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Капітальні видатки                                                         
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР на "Капітальний ремонт фасадів (заміна 
вікон) класичної гімназії по вул. 8 Березня,44 в") 5 029 400 0 5 029 400 503 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення Капітальні видатки 350 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №15 по вул. Л. 
Українки 350 000 0 350 000 350 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція водопровідної мережі D-300 мм по 
вул. Гулака Артемовського -100 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція водогону Д-325 по вул. 
Можайського від вул. Минайської до вул.8 -го 
Березня  (співфінансування проектів за рахунок 
коштів ДФРР) 1 821 300 0 1 821 300 182 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. 
Тельмана  (співфінансування проектів за рахунок 
коштів ДФРР) 1 734 900 0 1 734 900 174 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція будівлі під початкові класи ЗОШ І 
ст. №13 (проектно-вишукувальні роботи) 400 000 0 400 000 400 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція будівлі ЗОШ №12 по вул. 
Заньковецької  (виготовлення ПКД) 200 000 0 200 000 200 000
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150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. 
Заньковецької  (виготовлення ПКД) 200 000 0 200 000 200 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція будівлі ЗОШ №8 по вул. Ак. 
Корольова,4  (виготовлення ПКД) 200 000 0 200 000 200 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція штучного покриття спортивного 
майданчика ЗОШ №19 по вул. Заньковецькій  
(співфінансування проектів за рахунок коштів 
ДФРР) 564 600 0 564 600 57 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція системи опалення із влаштуванням 
автономної котельні будівлі Лінгвістичної гімназії 
по наб. Незалежності -1 100 000

РАЗОМ: -1 698 545

Секретар ради А. Сушко

6



( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 1 698 545 -1 698 545 -1 698 545 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 1 698 545 -1 698 545 -1 698 545 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 698 545 -1 698 545 -1 698 545 0

600000 Фінансування за активними операціями 1 698 545 -1 698 545 -1 698 545 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 1 698 545 -1 698 545 -1 698 545 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 698 545 -1 698 545 -1 698 545 0

Секретар ради

Разом

№

А.Сушко

Додаток 4
до рішення ІI сесії міськради VIІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

Джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік 

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд



Додаток 5

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000  Офіційні трансферти 4 789 900 500 000 5 289 900

41000000  Від органів державного управління 4 789 900 500 000 5 289 900

41020000  Дотації 4 737 600 4 737 600

41020600  Стабілізаційна дотація 4 737 600 4 737 600
41030000 Субвенції 52 300 500 000 552 300

41035000  Інші субвенції 52 300 500 000 552 300
Разом доходів 4 789 900 500 000 5 289 900

Секретар ради                                                                                                     А.Сушко

 до рішення ІІ сесії міськради VII скликання

№

Спеціальний фонд

Зміни до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД

Найменування доходів згідно з 
бюджетною класифікацією

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

1



№

(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 52 300 52 300 52 300

091303 1010

Компенсацiйнi виплати iнвалiдам на бензин, 
ремонт, техобслуговування автотранспорту та 
транспортне обслуговування 52 300 52 300 52 300

47 Управління капітального будівництва 500 000 500 000 500 000 500 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення 500 000 500 000 500 000 500 000

Разом видатків 52 300 52 300 500 000 500 000 500 000 552 300

А.Сушко

за головними розпорядниками коштів міського бюджету 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

з них:

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Всього
видатки 

споживання
видатки 
розвитку

Додаток  6
до рішення  IІ  сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджет міста на 2016 рік"

Зміни до розподілу видатків за рахунок іншої субвенцій з обласного бюджету

Разом

Всього

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

оплата 
праці

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Секретар ради

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

оплата праці

видатки 
спожива
ння

1



№

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

47
Управління капітального 
будівництва 500 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція будівель колишньої котельні у 
м.Ужгороді по вул. Ф.Тіхого, 13 Б під спортивно-
реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату та інвалідів АТО 500 000 500 000 500 000

РАЗОМ: 500 000

А.Сушко

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

до рішення  IІ  сесії міськради VІІ скликання

Секретар ради

Код 
функціональної 
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 

Додаток 7

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

(грн.)

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 4 737 600 4 737 600 2 567 500 321 000 4 737 600

070501 0930
Професійно-технічні 
заклади освіти 4 737 600 4 737 600 2 567 500 321 000 4 737 600

Разом видатків 4 737 600 4 737 600 2 567 500 321 000 4 737 600

А.СушкоСекретар ради

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживанн

я

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

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 Всього

Додаток 8

до рішення  II  сесії міськради VІI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за рахунок стабілізаційної дотації  з державного бюджету

1
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