
 
 
 
 
 

Доповнення 1 
 

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

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

фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 2. 

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

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 7. 
 
 3.  Затвердити перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 9. 
 

 
 
 

 
Міський голова         В. Погорелов 



 
Пояснювальна записка 

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

2015 рік" 
 

 
Враховуючи рішення XXVII сесії Ужгородської міської ради VI 

скликання від 27.08.2015 року №1777 «Про зміни до рішення XXVII сесії 
міської ради VI скликання від 19.12.2014 року №1570» та листа управління 
капітального будівництва від 08.09.2015 №25/01-140 пропонується 
перерозподіл бюджетних призначень з управління капітального будівництва 
на міськвиконком в сумі 238 451 грн. по об’єкту «Реконструкція приміщень 
під облаштування велосипедного туристичного центру за адресою Київська 
наб., 16» що включено в проект змін по Програмі участі м. Ужгорода у 
реалізації грантового проекту "Партнерский проект розвитку спільного 
туризму, який базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 
2013-2014 роки" із змінами. 

 
 
Начальник 
фінансового управління       Л.М.Гах 



 №

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 238 451 238 451

150101 0490 Капітальні вкладення

Програма участі м. Ужгорода у реалізації грантового 
проекту "Партнерский проект розвитку спільного 
туризму, який базується на молодіжному спорті та 
розважальних центрах" на 2013-2014 роки" із змінами 238 451 238 451

Всього 238 451 238 451

Секретар ради Б.Андріїв

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Додаток  2
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 

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

03 Міськвиконком 238 451

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень під облаштування 
велосипедного туристичного центру за 
адресою Київська наб., 16    238 451 0,0 238 451,0 238 451

47
 Управління капітального 
будівництва 0 0 -238 451

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень під облаштування 
велосипедного туристичного центру за 
адресою Київська наб., 16    -238 451

РАЗОМ: 0

Секретар ради Б.Андріїв

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

Додаток 7
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.)

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 

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 238 451 238 451 238 451 238 451

150101 0490 Капітальні вкладення 238 451 238 451 238 451 238 451

47
 Управління капітального 
будівництва -238 451 -238 451 -238 451 -238 451

150101 0490 Капітальні вкладення -238 451 -238 451 -238 451 -238 451

Разом видатків 238 451 0 0 0

Б.Андріїв

за головними розпорядниками коштів 

 бюджет 
розвитку

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Всього

видатк
и 

спожив
ання

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

Секретар ради

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

РазомКод 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

з них:

видатки 
розвитк

у

Код 
функціон
альної 
класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання  

бюджеті
в

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Додаток  9
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
№

видатки 
споживання

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

з них:

видатки 
розвитку

1
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