
 
 
 
 
 

Доповнення 1 
 

до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік" 
 

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

 
2. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 3. 

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

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 5. 
 
4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

згідно з додатком 6. 
 
 
 

 
Міський голова         В. Погорелов 



 
Пояснювальна записка 

 
до доповнення 1 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 

2015 рік" 
 

 
Враховуючи проект рішення «Про зміни до рішення XXVII сесії 

міської ради VI скликання  19.12.2014 року №1577», лист департаменту 
міського господарства від 21.09.2015  пропонується перерозподіл бюджетних 
призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та програмами, а 
саме: 

зменшуються призначення всього на 3 161 142 грн., з них на: 
- 1 382 166 грн по Комплексній програмі відновлення історичного 

центру м. Ужгорода; 
- 278 976 по Програмі капітального ремонту житлового фонду міста 

Ужгород; 
- 1 500 000 грн. по Програмі реконструкції вуличного освітлення м. 

Ужгород (ІІ) черга.; 
збільшуються призначення по Програмі благоустрою м. Ужгорода  в сумі 

3 161 142 грн., в т. ч. 500 000 грн. по загальному фонду на поточні видатки по 
видаленню аварійних дерев. 

 
 
Начальник 
фінансового управління       Л.М. Гах 
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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

40
Департамент міського 
господарства 500 000 500 000 0 0 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 0

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади 0 -1 361 142 -1 361 142 -1 361 142 -679 976 -1 361 142

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 500 000 500 000 -1 174 634 -1 174 634 -1 174 634 179 976 -674 634

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних 
доріг 0 2 035 776 2 035 776 2 035 776 2 035 776

Разом видатків 500 000 500 000 0 0 0 -500 000 0 0 0 -500 000 -500 000 -500 000 0

Додаток  2
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

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:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 

місцевого 
бюджету

Код 
функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання  
бюджеті

в

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

видатки 
розвитк

у

з них:

Всього

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання
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з них:
з них:

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:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 

місцевого 
бюджету

Код 
функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання  
бюджеті

в

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

видатки 
розвитк

у

з них:

Всього

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання

Б.АндріївСекретар ради
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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

40 Департамент міського господарства 500 000 -500 000

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Комплексна програма відновлення історичного центру 
м. Ужгорода на 2015-2016 роки -1 082 166 -1 082 166

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород -278 976 -278 976

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Комплексна програма відновлення історичного центру 
м. Ужгорода на 2015-2016 роки -300 000 -300 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 роки 500 000 625 366 1 125 366

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма реконструкції вуличного освітлення м. 
Ужгород (ІІ) черга на 2012-2016 роки -1 500 000 -1 500 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 роки 2 035 776 2 035 776

Всього 500 000 -500 000

Секретар ради Б.Андріїв

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



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

40
Департамент міського 
господарства -500 000

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади Капітальні видатки -2 496 709

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади

Реконструкція ліфтів житлового будинку по 
вул. Минайській,29 (1,2) 1 850 200 0,0 1 850 200 1 135 567

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 625 366

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою 
історичної частини міста -300 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Реконструкція вуличного освітлення м. 
Ужгород (ІІ) черга -1 500 000

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

Додаток 5
до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"
№

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

(грн.)



2

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 2 155 776

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Реконструкція вул. Тельмана -120 000

РАЗОМ: -500 000

Секретар ради Б.Андріїв



№

( грн.)

Разом    у  т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 500 000 -500 000 -500 000 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів 500 000 -500 000 -500 000 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 500 000 -500 000 -500 000 0

600000 Фінансування за активними операціями 500 000 -500 000 -500 000 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 500 000 -500 000 -500 000 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 500 000 -500 000 -500 000 0

Секретар ради Б. Андріїв

Додаток 6
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
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