
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  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,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 1. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову. 
 

 
Міський голова         В. Погорелов 



 Супровідна записка 
до проекту рішення ХХУІІ сесії міської ради VI скликання 

«Про зміни до бюджету міста на 2015 рік» 
 
Враховуючи клопотання головного розпорядника міськвиконком № 03-

10/397 від 23.10. 2015 р., на виконання виконавчого листа по цивільній справі 
№ 308/2280/13-ц від 15.04.2015 року апеляційного суду по справі   Гаяш А.Т., 
проведено перерозподіл бюджетних призначень  в сумі               538 740 грн., 
а саме зменшено по Програмі розвитку земельних відносин у місті Ужгород 
на 2013-2016 роки та відповідно збільшено по Програмі виконання рішень 
судів та інших виконавчих документів згідно з додатком 1. 

 

  
Начальник фінансового управління      Л.Гах 
 

 



      2015 р.  №

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

250404 0133 Інші видатки Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки -538 740 -538 740

250404 0133 Інші видатки Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 538 740 538 740

Всього

Міський голова В. Погорелов

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Додаток  1
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 
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