
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VIІ _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 

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, Постанови 
Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 913 "Про внесення змін до Порядку 
та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та 
постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та 
/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, 
водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування", розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 
2015 р. № 1166-р "Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам у 2015 році", розпоряджень голови Закарпатської 
обласної державної адміністрації від  13.11.2015 № 408 "Про розподіл субвенції з 
державного бюджету", від 23 листопада 2015 р. № 425 "Про розподіл обсягів 
освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету на 2015 рік", від 
13.11.2015 № 409 "Про перерозподіл субвенції на будівництво (придбання) житла 
для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов", від 01.12.2015 №449 "Про розподіл субвенції з 
державного бюджету", висновку фінансового управління Ужгородської міської 
ради про перевиконання дохідної частини бюджету міста від 27.11.2015 № 770/30, 
висновку фінансового управління Ужгородської міської ради про недовиконання 
дохідної частини бюджету розвитку міста від 27.11.2015 № 769/30, 
 
 
 



міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2015 рік згідно з 
додатком 1. 
 2. Затвердити розподіл видатків від перевиконання дохідної частини 
загального фонду бюджету міста 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 (по департаменту 
міського господарства суму 6 493 300 грн. по загальному фонду розподілити для 
КП "Водоканал міста Ужгорода" – 3 990 795,91 грн., КП "Ужгородтеплокомун- 
енерго" – 2 502 504,09 грн., по спеціальному фонду суму зменшення на 
2 503 419 грн. по КП "Ужгородтеплокомуненерго"). 
          6. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 
розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 6.  

7. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 
за рахунок зменшення доходів за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 7. 

8. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 8. 
 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову. 
 
 
Міський голова          Б. Андріїв 



Додаток 1

№

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10 000 000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 21 359 200 21 359 200

11 000 000
ПОДАТОК НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА 
ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 9 131 000 9 131 000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8 651 000 8 651 000

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 7 183 000 7 183 000

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 
інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 
начальницького складу, що сплачується податковими агентами 949 000 949 000

11 010 900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного 
грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 
164.2 статті 164 Податкового кодексу 519 000 519 000

11 020 000 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 480 000 480 000

11 020 200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 480 000 480 000
14 000 000 ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ 7 712 000 7 712 000

14 040 000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 7 712 000 7 712 000

18 000 000 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 4 573 600 4 573 600
18 010 000 Податок на майно 3 354 000 3 354 000

18 010 200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 96 000 96 000

18 010 400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 420 000 420 000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 469 000 469 000
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 650 000 1 650 000
18010700 Земельний податок з фізичних осіб -43 000 -43 000
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 40 000 40 000
18 011 000 Транспортний податок з фізичних осіб 695 000 695 000
18 011 100 Транспортний податок з юридичних осіб 27 000 27 000

 до рішення І сесії міськради VII скликання 

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік

Разом Загальний фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
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Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом Загальний фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

18050000 Єдиний податок 1 219 600 1 219 600
18 050 300 Єдиний податок з юридичний осіб 492 600 492 600
18 050 400 Єдиний податок з фізичних осіб 727 000 727 000
19 000 000 Інші податки та збори -57 400 -57 400
19 010 000 Екологічний податок -57 400 -57 400

19 010 200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти -57 400 -57 400

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 2 072 400 510 000 510 000 2 582 400

21 000 000 ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 355 000 355 000

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та 
дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є держав 320 000 320 000

21010300 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 320 000 320 000

21080000 Інші надходження 35 000 35 000
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції -11 000 -11 000

21 081 500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 46 000 46 000

22 000 000
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1 467 400 1 467 400

22 010 000 Плата за надання адміністративних послуг 723 400 723 400
22 012 500 Плата за надання інших адміністративних послуг 723 400 723 400

22 080 000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 178 000 178 000

22 080 400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності 178 000 178 000

22 090 000 Державне мито 566 000 566 000

22 090 400
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 566 000 566 000

24 000 000 ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 250 000 510 000 510 000 760 000
24 060 000 Інші надходження 250 000 250 000
24 060 300 Інші надходження 250 000 250 000

24 170 000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту 510 000 510 000 510 000

30 000 000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ -11 258 981 -11 258 981 -11 258 981
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Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом Загальний фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

31 000 000 Надходження від продажу основного капіталу  -13 958 981 -13 958 981 -13 958 981

31 030 000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності  -13 958 981 -13 958 981 -13 958 981

33 000 000 Кошти від продажу землі  і нематеріальних активів 2 700 000 2 700 000 2 700 000
33 010 000 Кошти від продажу землі 2 700 000 2 700 000 2 700 000

33 010 100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Всього доходів 23 431 600 -10 748 981 -10 748 981 12 682 619

40000000 Офіційні трансферти 9 671 553 -2 503 419 7 168 134

41000000 Від органів державного управління 9 671 553 -2 503 419 7 168 134
41 030 000 Субвенції 9 671 553 -2 503 419 7 168 134
41 033 900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 445 600 445 600
41 034 200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 2 203 200 2 203 200

41 036 100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) 
житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числа 
військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують 
поліпшення житлових умов -143 147 -143 147

41036600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з 
централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися 
та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії та послуг з централізованого  водопостачання, 
водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування 6 493 300 -2 503 419 3 989 881

41 037 000
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 672 600 672 600
Всього доходів 33 103 153 -13 252 400 -10 748 981 19 850 753

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

03 Міськвиконком 7 480 7 480 0 0 2 819 381 2 819 381 2 819 381 2 819 381 2 826 861

10116 0111 Органи місцевого самоврядування 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000

150101 0490 Капітальні вкладення 639 549 639 549 639 549 639 549 639 549

150201 0829

Збереження , розвиток, 
реконструкція та реставрація 
пам'яток історії та культури 2 045 382 2 045 382 2 045 382 2 045 382 2 045 382

250404 0133 Інші видатки 7 480 7 480 67 450 67 450 67 450 67 450 74 930

10 Управління освіти 7 843 117 7 843 117 5 183 000 0 466 000 466 000 466 000 466 000 8 309 117

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 25 897 25 897 21 000 0 25 897

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 308 710 308 710 116 800 141 000 141 000 141 000 141 000 449 710

070201 0921

Загальноосвітні школи( в т.ч. 
школа-дитячий садок , інтернат 
при школі ), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми 7 278 936 7 278 936 5 045 200 325 000 325 000 325 000 325 000 7 603 936

070807 0990 Інші освітні програми 229 574 229 574 0 229 574

15
Управління  праці та 
соціального захисту населення 13 630 13 630 10 000 0 13 630

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

видатки 
споживанн

я

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

Розподіл видатків від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста за головними розпорядниками коштів

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 2

до рішення   I  сесії міськради VIІ скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"
              №

1



з них:

з них:

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

видатки 
споживанн

я

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

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

10116 0111 Органи місцевого самоврядування 13 630 13 630 10 000 0 13 630

24
Управління у справах 
культури,спорту, сім'ї та молоді 165 000 165 000 0 165 000

120201 0830
Періодичні видання (газети та 
журнали) 165 000 165 000 0 165 000

14 Відділ охорони здоров'я
5 518 393 5 518 393 3 982 461 64 800 0 5 518 393

080101 0731 Лікарні 2 063 893 2 063 893 1 514 161 0 2 063 893

080203 0733 Пологові будинки 1 702 600 1 702 600 1 230 500 0 1 702 600

080300 0721

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

080800 0726
Центри первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги 1 751 900 1 751 900 1 237 800 64 800 1 751 900

40
Департамент міського 
господарства 5 207 799 5 207 799 5 207 799 5 207 799 5 207 799

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади 2 805 499 2 805 499 2 805 499 2 805 499 2 805 499

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 964 000 964 000 964 000 964 000 964 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 1 438 300 1 438 300 1 438 300 1 438 300 1 438 300

2



з них:

з них:

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

видатки 
споживанн

я

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

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

47
Управління капітального 
будівництва 1 290 800 1 290 800 1 290 800 1 290 800 1 290 800

150101 0490 Капiтальнi вкладення 1 290 800 1 290 800 1 290 800 1 290 800 1 290 800

75 Фінансове управління 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Разом видатків 13 547 620 13 547 620 9 175 461 64 800 9 883 980 9 883 980 9 883 980 9 883 980 23 431 600

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 7 480 451 999 459 479

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" 639 549 639 549

250404 0133 Інші видатки

Програма попередження надзвичайних ситуацій та 
забезпечення пожежної безпеки в м. Ужгород на 
2013-2015 роки 67 450 67 450

250404 0133 Інші видатки
Програма  комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста Ужгорода -255 000 -255 000

250404 0133 Інші видатки
Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 7 480 7 480

10 Управління освіти 229 574 229 574

70807 0990 Інші освітні програми

Програма підтримки дітей учасників 
антитерористичної операції і дітей з сімей 
переміщених з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної 
операції, які навчаються і виховуються в освітніх 
закладах міста на 2015 рік 229 574 229 574

14 Відділ охорони здоров'я

-307 500 -307 500
081010 0763 Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих
Програма профілактики, діагностики та лікування 
злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода 
на 2015-2016 роки

-216 000 -216 000
081002

0763 Інші заходи по охороні здоров"я

Програма медичного забезпечення ветеранів,  
інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників 
бойових дій -106 000 -106 000

250404 0133 Інші видатки
Програма зайнятості населення м. Ужгорода на 
період до 2017 року 14 500 14 500

15 Управління праці та соціального 
захисту населення

-14 500 -14 500

250404 0133 Інші видатки
Програма зайнятості населення м. Ужгорода на 
період до 2017 року -14 500 -14 500

24
Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді 165 000 165 000

120201 0830
Періодичні видання (газети та 
журнали)

Програма висвітлення діяльності Ужгородської 
міської ради,проблем життєдіяльності міста в газеті 
"Ужгород" на 2015-2017 роки 165 000 165 000

Всього 80 054 451 999 532 053

Секретар ради А. Сушко

Додаток  3
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

 №

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд
Спеціальний 

фонд

1



( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -10 066 373 10 066 373 10 066 373 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів -10 066 373 10 066 373 10 066 373 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -10 066 373 10 066 373 10 066 373 0

600000 Фінансування за активними операціями -10 066 373 10 066 373 10 066 373 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -10 066 373 10 066 373 10 066 373 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -10 066 373 10 066 373 10 066 373 0

Секретар ради

Разом

№

А.Сушко

Код Назва
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

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 



(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 672 600 672 600 0 -143 147 -143 147 -143 147 -143 147 529 453
150118 1060 Житлове будiвництво та придбання 

житла для окремих категорiй населення

-143 147 -143 147 -143 147 -143 147 -143 147

250203 0160

Проведення виборів депутатів місцевих 
рад та сільських, селищних, міських 
голів 672 600 672 600 672 600

10 Управління освіти 445 600 445 600 326 900 445 600

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-
дитячий садок,інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, 
ліцеї,гімназії,колегіуми 445 600 445 600 326 900 445 600

14 Відділ охорони здоров'я 2 203 200 2 203 200 635 000 21 000 2 203 200

080101 0731 Лікарні 2 136 900 2 136 900 635 000 21 000 2 136 900

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Додаток 5

до рішення   I  сесії міськради VIІ 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

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

              №

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів         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 Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

1



з них:

з них:

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

        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

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

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

080203 0733 Пологові будинки 66 300 66 300 66 300

40 Департамент міського господарства 6 493 300 6 493 300 -2 503 419 -2 503 419 3 989 881

100602 0640

Погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, опалення 
та постачання гарячої води, послуги з 
централізованого водопостачання, 
водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися 
населенню та/або іншим 
підприємствам централізованого 
питного водопостачання та 
водовідведення, які надають населенню
послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, яка 
виникла у зв'язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової енергії та 
послуг з централізованого 
водопостачання, водовідведення, 
опалення та постачання гарячої води 
тарифам, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної 
влади чи місцевого самоврядування 6 493 300 6 493 300 -2 503 419 -2 503 419 3 989 881

Разом видатків 9 814 700 9 814 700 961 900 21 000 0 -2 646 566 -2 503 419 7 168 134

2



з них:

з них:

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

        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

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

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергонос

ії

А.СушкоСекретар ради

3



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 492 873

010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 184 021

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень під облаштування 
велосипедного туристичного центру за адресою 
Київська наб., 16 878 000 25 659 085 639 549

150118 1060

Житлове будiвництво та 
придбання житла для окремих 
категорiй населення

Капітальні видатки                                                          
(субвенція з державного бюджету) -143 147

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки 67 450

250404 0133 Інші видатки  Розроблення містобудівної документації -255 000

10 Управління освіти 498 519

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

(грн.)

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; 
тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Додаток 6
до рішення  I  сесії міськради VІI скликання
"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

№

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний рік

1



1 2 3 4 5 6 7 8

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальні видатки 141 000

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. 
школа-дитячий садок, інтернат 
при школі), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки 357 519

14 Відділ охорони здоров'я 176 000

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та 
загальних і спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) Капітальні видатки 176 000

47
Управління капітального 
будівництва -1 950 000

150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція КНС-1 -310 000 

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-
освітлювача) -340 000 

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструція підземного водозабору "Минай" с. 
Холмок Ужгородського р-ну -860 000 

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція водогону Д-325 мм по 
вул.Можайського від вул.Минайської до вул.8-го 
Березня -400 000 

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція каналізаційного колектора Д-600 мм 
по вул. Ерделі, м.Ужгород -40 000 

75 Фінансове управління 100 000

010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 100 000

РАЗОМ: -682 608

2



1 2 3 4 5 6 7 8

А.СушкоСекретар ради
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"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"

(грн.)

з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Міськвиконком -2 300 382 -2 300 382 -2 300 382

150201 0829
Збереження , розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури -2 045 382 -2 045 382 -2 045 382

250404 0133 Інші видатки -255 000 -255 000 -255 000

40 Департамент міського господарства -5 207 799 -5 207 799 -5 207 799

100102 0610
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих 
органів влади -2 805 499 -2 805 499 -2 805 499

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -964 000 -964 000 -964 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг -1 438 300 -1 438 300 -1 438 300

 47 Управління капітального будівництва -3 240 800 -3 240 800 -3 240 800

150101 0490 Капітальні вкладення  -3 240 800 -3 240 800 -3 240 800
Разом видатків -10 748 981 -10 748 981 -10 748 981

А. Сушко

за головними розпорядниками коштів 

Код типової відомчої 
класифікації видатків 
місцевого бюджету

Код 
функціонально
ї класифікації 
видатків та 

кредитування  
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів         Видатки спеціального фонду

Додаток  7
до рішення  I  сесії міськради VІІ скликання

№
Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за рахунок зменшення доходів

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

капітальні видатки за 
рахунок коштів, що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

Секретар ради

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

з них:

1



(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 -33 990 -33 990 -33 990

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування -33 990 -33 990 -33 990

03 Міськвиконком -83 031 -83 031 33 990 117 021 117 021 117 021 117 021 33 990

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування -83 031 -83 031 33 990 117 021 117 021 117 021 117 021 33 990

10 Управління освіти -32 519 -32 519 32 519 32 519 32 519 32 519 0

070201 0921

Загальноосвітні школи (в т.ч. 
школа-дитячий садок,інтернат 
при школі), спеціалізовані 
школи,ліцеї,гімназії,колегіуми -32 519 -32 519 32 519 32 519 32 519 32 519 0

070802 0990
Методична робота ,інші 
заходи у сфері народної освіти -6 050 -6 050 -6 050

Додаток  8
до рішення  I  сесії міськради VІІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

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)

        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

1



з них:

з них:  

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

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)

        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

070804 0990

Централізовані бухгалтерії 
обласних, міських, районних 
відділів освіти 6 050 6 050 6 050

24

Управління у справах 
культури,спорту,сім'ї та 
молоді -6 500

130107 0810

Утримання та навчально-
тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл -6 500  

14 Відділ охорони здоров'я
-161 500 -161 500 406 528 -398 550 176 000 176 000 176 000 176 000 14 500

080101 0731 Лікарні
100 000 -220 660

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії
(крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і
спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) 146 000 146 000 283 890 -177 890 176 000 176 000 176 000 176 000 322 000

080800 0726
Центри первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 12 000 0

081010 0763

Централізовані заходи з 
лікування онкологічних 
хворих -216 000 -216 000 -216 000

081002 0763
Інші заходи по охороні 
здоров"я -106 000 -106 000 -106 000

2



з них:

з них:  

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

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)

        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

250404 0133 Інші видатки
14 500 14 500 10 638 14 500

15
Управління праці та 
соціального захисту 
населення -14 500 -14 500 -14 500

250404 0133 Інші видатки
-14 500 -14 500 -14 500

Разом видатків -325 540 -325 540 406 528 -371 060 325 540 325 540 325 540 325 540 0

А.СушкоСекретар ради
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 Супровідна записка 
до проекту рішення І сесії міської ради VIІ скликання 

«Про зміни до бюджету міста на 2015 рік» 
 
Проект рішення підготовлений у відповідності до пункту 7 статті 78 

Бюджетного кодексу України та на підставі висновку про перевиконання 
дохідної частини загального фонду бюджету міста за січень-жовтень 2015 
року. 

За підсумками виконання 10 місяців поточного року обсяг 
перевиконання загального фонду бюджету міста (без урахування 
трансфертів) становить 23 489 165 грн. або 10 % планового показника на цей 
період. 

Пропонується збільшити плановий обсяг доходів загального фонду 
бюджету міста на 2015 рік (без урахування трансфертів) на 23 431 600 грн. за 
рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.  

У відповідності до п.6 рішення виконавчого комітету 27.05.2015 № 168 
„Про підсумки виконання бюджету міста за І квартал 2015 року ” та у зв’язку 
з невиконанням планового обсягу надходження коштів від відчуження майна, 
що перебуває у комунальній власності пропонується внести зміни до 
показників бюджету розвитку міста.  

 
На видатки по загальному фонду бюджету спрямовано 13 547 620 грн., 

по спеціальному фонду шляхом передачі коштів загального фонду до 
бюджету розвитку - 9 883 980 грн. (додаток 2). 

 
В розрізі розпорядників коштів по загальному фонду: 
Міськвиконкому збільшено видатки у сумі 7 480 грн. по КТКВК 

250404 "Інші видатки на Програму виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів  на 7 480 грн. 

 Управлінню освіти збільшено видатки у сумі  7 843 117 грн., в т. ч.:  
по КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування" на 25 897 грн. 

для виплати заробітної плати та нарахування на зарплату; 
по КТКВК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий   

садок, інтернат при школі ), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми" 
на 7 278 936 грн., з них на виплату заробітної плати, включаючи індексацію 
на 7021936 грн., придбання новорічних подарунків 157 000 грн., оплата 
продуктів харчування 100 000 грн. 

        по КТКВК 070101 " Дошкільні заклади освіти" на 308 710 грн., з них на 
виплату  на виплату індексації заробітної плати 213 710 грн., придбання 
новорічних подарунків 95 000 грн. 

по КТКВК 070807 "Інші освітні програми" на 229 574 грн. на Програму 
підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з сімей 
переміщених з тимчасово окупованої території України та районів 



проведення антитерористичної операції, які навчаються і виховуються в 
освітніх закладах міста на 2015 рік. 

Управлінню у справах культури, спорту, сім'ї та молоді збільшено 
видатки у сумі  165 000 грн. по КТКВК 120201 "Періодичні видання (газети 
та журнали)" на Програму висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 
проблем життєдіяльності міста в газеті "Ужгород" на 2015-2017 роки. 

Управлінню праці та соціального захисту населення збільшено 
видатки на 13 630 грн. по КТКВК 010116 "Органи місцевого 
самоврядування" для оплати праці та нарахування на заробітну плату, в 
зв'язку з збільшенням штатної чисельності на 3 одиниці відповідно до 
рішення ХХVІІ сесії міськради  VІ скликання від 24 вересня 2015 року № 
1821. 

Відділу охорони здоров'я збільшено видатки на 5 518 393   грн.,           
в т.ч. : 

по КТКВК 080101 " Лікарні" на виплату індексації у сумі            
2 063 893 грн.; 

по КТКВК 080203 "Пологові будинки" на 1 702 600 грн. в т.ч.: на 
виплату індексації 1 677 100 грн., 25 500 грн. на оплату послуг та поточних 
видатків  для отримання сертифікату, проведення процедури сертифікації; 

по КТКВК 080800 "  Центри первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги"1751 900 грн.  на грн., в т.ч. на виплату індексації 1 687 100 грн., 
на оплату природного газу  64 800 грн. 

В розрізі розпорядників коштів по спеціальному фонду: 
 
На видатки спеціального фонду бюджету розвитку пропонується 

направити за рахунок перевиконання надходжень загального фонду міського 
бюджету за січень - жовтень 2015 року, як кошти передані із загального 
фонду до спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 9 883 980 грн., з них 
направлено на балансування джерел фінансування видатків спеціального 
фонду бюджету розвитку в сумі 8 543 981 грн., в т. ч. міськвиконкому в сумі 
2 045 382 грн., департаменту міського господарства в сумі 5 207 799 грн., 
управлінню капітального будівництва в сумі 1 290 800 грн. та  додаткові 
кошти для збільшення видатків головних розпорядників коштів в сумі            
1 339 999 грн. , в т. ч. 

міськвиконкому додатково збільшено видатки у сумі 773 999 грн., в 
т.ч.: 

по КТКВ 010116 "Органи місцевого самоврядування" на 67 000 грн. для 
придбання серверу для локальної компютерної мережі центру надання 
адміністративних послуг.; 

 по КТКВК 250404 "Інші видатки", з них на комплексну Програму  
попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м. 
Ужгороді на 2013-2015 роки на 67 450 грн.; 

по КТКВК 150101 "Капітальні вкладення" в сумі 639 549 грн. на   
Реконструкція приміщень під облаштування велосипедного туристичного 



центру за адресою Київська наб., 16   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". 

управлінню освіти додатково збільшено видатки всього в сумі            
466 000 грн., з них 5 000 грн. по КТКВК 070201 " Загальноосвітні школи( в 
т.ч. школа-дитячий садок , інтернат при школі ), спеціалізовані школи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми" для придбання насосів та обладнання та 320 000 грн. по 
об’єкту «Капітальний ремонт каналізаційної системи УСЗОШ І-ІІІ ст. №2»;  
по КТКВК 070101 "Дошкільні заклади освіти" 141 000 грн. по об’єкту 
Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ №30 по вул.Шевченка,42; 

фінансовому управлінню додатково збільшено видатки в сумі            
100 000 грн.  по КТКВ 010116 "Органи місцевого самоврядування" для 
придбання комп’ютерної техніки. 

Також для забезпечення видатків здійснено перерозподіл коштів в 
межах затверджених бюджетних призначень (додаток 8) наступним чином: 

враховуючи клопотання управління у справах культури,спорту,сім'ї 
та молоді здійснено перерозподіл коштів по КТКВК 130107 "Утримання та 
навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл", а саме 
зменшено на 6500 грн. видатки на оплату енергоносіїв та збільшено 
відповідно на нарахування на заробітну плату. 

враховуючи клопотання головного розпорядника коштів 
міськвиконком здійснено перерозподіл видатків  між спеціальним та 
загальним фондами в межах коштів, передбачених на КТКВК 010116 
"Органи місцевого самоврядування"  у сумі  117 021 грн. для проведення 
капітального ремонту санвузлів. Крім того для забезпечення видатків на 
оплату енергоносіїів зменшено видатки по головному розпоряднику 
Ужгородська міська рада на 33 990 грн. та відповідно збільшено по 
головному розпоряднику міськвиконком на 33 990 грн. 

враховуючи клопотання відділу охорони здоров'я здійснено 
наступний перерозподіл коштів: 

по КТКВК 080101 "Лікарні" по дитячій лікарні зменшено видатки на 
енергоносії на 220 660 грн. та збільшено на виплату заробітної плати та 
індексації 136 300 грн., оплату поточних видатків 84360 грн. 

по КТКВК 080800 "Центри первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги" збільшено видатки на оплату праці в сумі 12 000 грн. за рахунок 
зменшення поточних видатків; 

по КТКВК 081010 "Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих" зменшено видатки на 216 000 грн. За рахунок вказаних коштів 
збільшено видатки на КТКВК 080300 "Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних 
поліклінік)"  на 216 000 грн., з яких 40 000 грн. на оплату поточних видатків 
та 176 000 грн. на оплату капітальних видатків, в зв'язку з необхідністю 
придбання обладнання в лабораторії міської поліклініки. 



Для забезпечення виплати заробітної плати здійснено перерозподіл по 
КТКВК 080300 "Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та 
загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)" , а саме зменшено 
по КТКВК 081002 "Інші заходи по охороні здоров"я" по Програмі медичного 
забезпечення ветеранів,  інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників 
бойових дій на 106 000 грн., по КТКВК 080800 зменшено видатки на 
енергоносії на 177 890 грн та збільшено на заробітну плату на 283 890 грн. 

по КТКВК 250404 "Інші видатки" по Програмі зайнятості населення   
м. Ужгорода на період до 2017 року збільшено бюджетні призначення на     
14 500 грн. для проведення громадських робіт за рахунок зменшення 
призначень по вказаній програмі по головному розпоряднику коштів 
управлінню праці та соціального захисту населення; 

враховуючи клопотання управління освіти здійснено перерозподіл 
видатків  між спеціальним та загальним фондами в межах коштів, 
передбачених на КТКВК 070201 "  Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані 
школи,ліцеї,гімназії,колегіуми"   у сумі 32 519 грн. придбання насосів в 
котельню для ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 ім. Дойко Габора. 

 
 Враховуючи розпорядження Закарпатської ОДА від 13.11.2015р.      № 

408 "Про розподіл субвенції з державного бюджету" збільшено видатки 
міськвиконкому у сумі 672 600 грн. за рахунок субвенції з державного 
бюджету на КФК 250203 "Проведення виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів". 
 
             Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 
листопада 2015р. № 1166-р "Про розподіл резерву коштів медичної субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році" за рахунок коштів 
медичної субвенції з державного бюджету збільшено видатки  відділу 
охорони здоров'я по КТКВК 080101 "Лікарні" на 2 019 900 грн. на 
фінансування Державного закладу "Відділкова клінічна лікарня станції 
Ужгород ДТГО "Львівська залізниця". 
 
          Відповідно до  розпорядження голови ОДА № 425 від 23 листопада 
2015 р. "Про розподіл обсягів освітньої та медичної субвенцій з державного 
бюджету на 2015 рік" за рахунок коштів освітньої субвенції збільшено 
видатки управлінню освіти по КТКВК 070201 "Загальноосвітні школи (в т.ч. 
школа-дитячий садок,інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми" на 445 600 грн., за рахунок коштів медичної субвенції 
збільшено видатки відділу охорони здоров'я на 183 300 грн. на оплату за  



медикаменти та перев'язувальні  матеріали, з них по КТКВК 080101 "Лікарні" 
на 117 000 грн., по КТКВК 080203 "Пологові будинки" на 66 300 грн.  

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 13.11.2015 № 409 "Про перерозподіл субвенції на 
будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для 
інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у 
зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов" за рахунок 
субвенції з державного бюджету зменшуються бюджетні призначення по 
бюджету розвитку спеціального фонду міськвиконкому в сумі 143 147 грн. 

Відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 01.12.2015 № 449 "Про розподіл субвенції з державного 
бюджету", пропонується по департаменту міського господарства субвенцію з 
державного бюджету по різниці в тарифах в сумі 6 493 300 грн. по 
загальному фонду розподілити для КП "Водоканал міста Ужгорода"– 
3 990 795,91 грн., КП "Ужгородтеплокомун-енерго" – 2 502 504,09 грн., по 
спеціальному фонду суму зменшення на 2 503 419 грн. по 
КП "Ужгородтеплокомуненерго". 

 
 
 

Начальник фінансового управління      Л.Гах 
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