
 

 

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, висновок 
фінансового управління Ужгородської міської ради про перевиконання дохідної 
частини бюджету міста від 07.09.2015 р. № 486/30/03-22, рішення двадцять третьої 
сесії обласної ради VI скликання  від 27.08.2015 № 1310 "Про внесення змін до 
рішення обласної ради від 30.12.2014 № 1172 "Про обласний бюджет на 2015 рік" 
(зі змінами від 06.032015, 08.04.2015,28.05.2015)", 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити розподіл видатків від перевиконання дохідної частини 
загального фонду бюджету міста за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 1. 

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

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

 
3. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

згідно з додатком 3. 
 
4. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

за рахунок субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
міського бюджету згідно з додатком 4. 

 
5. Затвердити зміни до розподілу видатків м. Ужгорода на 2015 рік за 

рахунок іншої субвенцій з обласного бюджету за головними розпорядниками 
коштів міського бюджету  згідно з додатком 5. 

 



6. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 
році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету згідно з 
додатком 6. 

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

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 7 (по 
департаменту міського господарства суму 3 150 000 грн. по КТКВК 180409 
передбачити для внесків в статутний фонд КП "Водоканал м. Ужгорода" згідно 
"Програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-
2015 роки"). 

 
8.  Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

за рахунок зменшення доходів за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 8. 

 
 9.  Затвердити перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 9. 
 
10. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2015 рік згідно 

з додатком  10. 
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Соханич Ф.Ф.). 
 
 
 Міський голова         В. Погорелов 



 Супровідна записка 
до проекту рішення ХХУІІ сесії міської ради VI скликання 

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

Бюджетного кодексу України. За січень-серпень 2015 року доходи загального 
фонду бюджету міста (без врахування міжбюджетних трансфертів) склали  
203 861 162 грн., що на 25 642 162 грн. більше планових розрахунків на цей 
період. З урахуванням змін внесених рішенням XXVII сесії VI скликання 
27.08.2015 № 1788, фактичне перевиконання дохідної частини бюджету 
становить 12 967 162  грн. або 106,8%.  

Пропонується збільшити плановий обсяг доходів загального фонду 
бюджету міста (без урахування трансфертів) на 12 967 000 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. (додаток 10 ) 

На видатки по загальному фонду бюджету спрямовано 776 760 грн., по 
спеціальному фонду шляхом передачі коштів загального фонду до бюджету 
розвитку – 12 190 240 грн., разом – 12 967 000 грн. (додаток 1). 

В розрізі розпорядників коштів по загальному фонду: 
Міськвиконкому збільшено видатки у загальній сумі  202 670 грн. , в 

тому числі по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  на            
192 670 грн., з них 117 670 грн. на виконання рішення Ужгородського 
міськрайонного суду Закарпатської області  №  308/10064/14-ц від 12.08.2015 
року, 75 000 грн. на КЕВК 2240 "Оплата послуг" , на  КФК 250404 «Інші 
видатки» на Програму виконання рішень судів та інших виконавчих 
документів – 10 000 грн. на виконання рішення Ужгородського 
міськрайонного суду Закарпатської області  №  308/10064/14-ц від 12.08.2015 
року.  

По головному розпоряднику Управління праці та соціального 
захисту населення збільшено видатки у сумі 341 700 грн.  по КФК 090412 
«Інші видатки на соціальний захист населення» на Програму додаткових 
гарантій соціального захисту громадян у 2015 році  для надання разової 
матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та пільгової категорії 
громадян м. Ужгорода на оплату вартості резерву абонованої потужності. 

По головному розпоряднику відділ охорони здоров'я збільшено 
видатки на 37 390 грн. по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 
для виплати індексації заробітної плати та оплату послуг. 

  
По головному розпоряднику Департамент міського господарства 

збільшено видатки у загальній сумі  195 000 грн., в тому числі по КФК 
100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на 60 000 грн. на поточний ремонт 



об'єктів благоустрою, по КФК 100103 «Дотацiя житлово-комунальному 
господарству» на 135 000 грн. на Програму фінансової підтримки 
комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки для покриття 
збитків КП "КАТП-072801". 

В розрізі розпорядників коштів по спеціальному фонду:  
По головному розпоряднику  міськвиконкому збільшено видатки в сумі 

50 000 грн. по КТКВК 150118 «Житлове будiвництво та придбання житла для 
окремих категорiй населення» враховуючи п. 13 Постанови КМУ від 
20.03.2015 р. №348 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції 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.  

По головному розпоряднику  департаменту міського господарства 
збільшено видатки по спеціальному фонду бюджету розвитку, як кошти 
передані із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку  в 
загальній сумі 11 540 240 грн., з яких направлено  8 390 240 грн. для 
балансування джерел бюджету розвитку  (зменшення надходжень до 
бюджету та видатків головного розпорядника,  а збільшення видатків за 
рахунок перевиконання загального фонду, як коштів переданих до 
спеціального фонду бюджету розвитку наведених в додатку 1,8);  

в сумі 3 150 000 грн. на "Програму благоустрою м. Ужгорода на 2015-
2017 роки  для капітального ремонту доріг (Враховуючи лист департаменту 
міського господарства від 02.09.2015 №24.01-10/2018 по бюджету розвитку 
видатки були зменшені та передані на внески в статутний фонд КП 
"Водоканал м. Ужгорода" згідно "Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки"). 

По головному розпоряднику  управлінню капітального будівництва 
збільшено видатки в сумі 600 000 грн. для Реконструкції легкоатлетичних 
доріжок стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській 

Враховуючи лист департаменту міського господарства від 02.09.2015 
№24.01-10/2017за рахунок зменшення призначень на "Комплексну програму 
відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки"  в сумі             
90 000 грн. грн., збільшуються призначення на Програму охорони 
навколишнього природного середовища міста Ужгорода  на утримання 
об’єктів природо-заповітного фонду по об’єкту парк «Боздоський. 

Враховуючи рішення двадцять третьої сесії обласної ради VI скликання  
від 27.08.2015 № 1310 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.12.2014 № 1172 "Про обласний бюджет на 2015 рік" (зі змінами від 
06.032015, 08.04.2015,28.05.2015)"  збільшуються доходи та видатки міського 
бюджету в сумі 1 525 200 грн., з них по субвенції з державного бюджету в 
сумі 370 000 грн. по управлінню праці та соціального захисту населення на 
компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на 



залiзничному транспортi., іншій субвенції з обласного бюджету в сумі 
1 155 200 грн., з них: 

  відділу охорони здоров’я в сумі 500 000 грн., в т. ч. 165 000 грн. по 
загальному фонду на поточний ремонт приміщень травматологічного 
відділення УЦМКЛ, 335 000 грн. на «Придбання обладнання для 
Ужгородської ЦМКЛ»; 

управлінню капітального будівництва в сумі 655 200 грн., з них            
455 200 грн. «Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 30 по 
вул Шевченка», 200 000 грн. на «Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна 
вікон)   ДНЗ № 7 по вул. Волошина» 

 
 

Начальник фінансового управління      Л.Гах 

 

 

 

 

 

 

 



 

              №

(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 202 670 202 670 108 542 50 000 50 000 50 000 50 000 252 670

10116 0111 Органи місцевого самоврядування 192 670 192 670 108 542 192 670

150118 1060

Житлове будiвництво та 
придбання житла для окремих 
категорiй населення 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

250404 0133 Інші видатки 10 000 10 000 10 000

15
Управління  праці та 
соціального захисту населення 341 700 341 700 341 700

090412 1090
Інші видатки на соціальний захист 
населення 341 700 341 700 341 700

14 Відділ охорони здоров'я 37 390 37 390 25 600 37 390

10116 0111 Органи місцевого самоврядування 37 390 37 390 25 600 37 390

40
Департамент міського 
господарства 195 000 195 000 11 540 240 11 540 240 11 540 240 11 540 240 11 735 240

100103 0610
Дотацiя житлово-комунальному 
господарству 135 000 135 000 0 135 000

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

видатки 
споживання

Додаток 1

до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

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

Разом

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

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

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 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

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

видатки 
споживання

Разом

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

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

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 60 000 60 000 6 390 240 6 390 240 6 390 240 6 390 240 6 450 240

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 5 150 000 5 150 000 5 150 000 5 150 000 5 150 000

47
Управління капітального 
будівництва 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Разом видатків 776 760 776 760 134 142 0 0 12 190 240 0 0 0 12 190 240 12 190 240 12 190 240 12 967 000

Б.АндріївСекретар ради

2



 №

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
3 Міськвиконком 10 000 10 000

250404 0133 Інші видатки
Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 10 000 10 000

15
Управління праці та соціального 
захисту населення

341 700 341 700

090412 1090
Інші видатки на соціальний захист 
населення

Програма додаткових гарантій соціального захисту 
громадян у 2015 році

341 700
341 700

40 Департамент міського господарства 285 000 3 060 000 3 345 000

100103 0610
Дотацiя житлово-комунальному 
господарству

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки

135 000
135 000

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Комплексна програма відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки -90 000 -90 000

100203 0620
Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки

60 000 750 000
810 000

170703 0456

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

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки -750 000 -750 000

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 
Республiки Крим та органiв мiсцевого 
самоврядування у статутнi капiтали 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки 3 150 000 3 150 000

200600 0520
Збереження природно-заповідного 
фонду

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки 90 000 90 000

Всього 636 700 3 060 000 3 696 700

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



1 2 3 4 5 6 7

Секретар ради Б.Андріїв

2



№

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -12 100 240 12 100 240 12 100 240 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів -12 100 240 12 100 240 12 100 240 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -12 100 240 12 100 240 12 100 240 0

600000 Фінансування за активними операціями -12 100 240 12 100 240 12 100 240 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -12 100 240 12 100 240 12 100 240 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -12 100 240 12 100 240 12 100 240 0

Секретар ради

Додаток 3
до рішення   ХХVIІ   сесії міськради VI скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Б. Андріїв

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

Код Назва
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Разом



№

(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 370 000,00 370 000,00 370 000,00

090202 1030

Пiльги ветеранам вiйни, особам, на 
яких поширюється чиннiсть Закону 
України «Про статус ветеранiв вiйни, 
гарантiї їх соцiального захисту», 
особам, якi мають особливi заслуги 
перед Батькiвщиною, вдовам 
(вдiвцям) та батькам померлих 
(загиблих) осiб, якi мають особливi 
заслуги перед Батькiвщиною, особам, 
якi мають особливi трудовi заслуги 
перед Батькiвщиною, вдовам 
(вдiвцям) та батькам померлих 
(загиблих) осiб, якi мають особливi 
трудовi заслуги перед Батькiвщиною, 
жертвам нацистських переслiдувань 
на придбання твердого палива та 
скрапленого газу 1 368,65 1 368,65 370 000,00

видатки 
споживанн

я

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

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Додаток 4

до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за рахунок субвенції з державного бюджету

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

1



з них:

з них:

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

видатки 
споживанн

я

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

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

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         Видатки спеціального фонду

090406 1060

Субсидiї населенню для 
вiдшкодування витрат на 
придбання твердого та 
рiдкого пiчного побутового 
палива i скрапленого газу -1 368,65 -1 368,65 0,00

170302 1070

Компенсацiйнi виплати за 
пiльговий проїзд окремих 
категорiй громадян на 
залiзничному транспортi 370 000,00 370 000,00 0,00

Разом видатків 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Б.АндріївСекретар ради

2



(грн.)

з них:

з них:

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

14 Відділ охорони здоров'я 165 000 165 000 335 000 335 000 335 000 500 000

080101 0731 Лікарні 165 000 165 000 335 000 335 000 335 000 500 000

47 Управління капітального будівництва 0 0 655 200 655 200 655 200 655 200

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти 655 200 655 200 655 200 655 200

Разом видатків 165 000 165 000 990 200 990 200 990 200 1 155 200

Секретар ради Б.Андріїв

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

видатки 
розвитку оплата 

праці

видатки 
спожива
ння

Додаток  5
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"
№

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

оплата праці

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Зміни до розподілу видатків м. Ужгорода на 2015 рік за рахунок іншої субвенцій з обласного бюджету

за головними розпорядниками коштів міського бюджету 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів Всього

Разом

Всього

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

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

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

14 Відділ охорони здоров'я 335 000

080101 0731 Лiкарнi

Придбання сучасного, компактного автоклава «Vacuklav 
® 24 В+» (Автоклав класу «В» з подовженою камерою)» 
для центральної міської клінічної лікарні

-31 500

080101 0731 Лiкарнi

Придбання медичного обладнання для клініко-
діагностичної лабораторії «Аналізатор концентрації 
електролітів крові, сироватки, плазми АЕК - 0,1»

31 500

080101 0731 Лiкарнi Придбання обладнання для Ужгородської ЦМКЛ 335 000

47
Управління капітального 
будівництва 655 200

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти

Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ 
№ 30 по вул. Шевченка

455 200

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти
Капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ 
№ 7 по вул. Волошина

200 000

РАЗОМ: 990 200

Секретар ради Б.Андріїв

Додаток 6

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

(грн.)

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

№

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 

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 50 000

150118 1060

Житлове будiвництво та 
придбання житла для окремих 
категорiй населення Капітальні видатки 50 000

40
Департамент міського 
господарства 3 060 000

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади Капітальні видатки -90 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 750 000

 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



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 -750 000

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 
Республiки Крим та органiв 
мiсцевого самоврядування у 
статутнi капiтали суб’єктiв 
пiдприємницької дiяльностi Капітальні видатки 3 150 000

47
Управління капітального 
будівництва 600 000

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція легкоатлетичних доріжок 
стадіону "Автомобіліст" по вул. Капушанській 600 000

РАЗОМ: 3 710 000

Секретар ради Б.Андріїв

2



№

(грн.)

з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 Департамент міського господарства -8 390 240 -8 390 240 -8 390 240

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -6 390 240 -6 390 240 -6 390 240

170703 0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Разом видатків -8 390 240 -8 390 240 -8 390 240

Б.Андріїв

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

Всього

Код 
функціон
альної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання  

бюджетів

Секретар ради

Додаток  8
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за рахунок зменшення доходів
за головними розпорядниками коштів 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуван
ня місцевого 
бюджету

видатки 
спожива

ння

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Назва головного розпорядника коштів

1



(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 90 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 0

100102 0610
Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 750 000 750 000 750 000 750 000 750 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг -3 900 000 -3 900 000 -3 900 000 -750 000 -3 900 000

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 
Республiки Крим та органiв мiсцевого 
самоврядування у статутнi капiтали 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000

200600 0520
Збереження природно-заповідного 
фонду 90 000 0 90 000

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

РазомКод 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

видатки 
споживання

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Додаток  9
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
№

Всього

видатк
и 

спожив
ання

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

за головними розпорядниками коштів 

 бюджет 
розвитку

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

з них:

видатки 
розвитку

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

з них:

видатки 
розвитку

Код 
функціон
альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання  

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

1



з них:

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

РазомКод 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

видатки 
споживання

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Всього

видатк
и 

спожив
ання

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

з них:

видатки 
розвитку

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

з них:

видатки 
розвитку

Код 
функціон
альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання  

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Разом видатків 90 000 -90 000 -90 000 -90 000 -90 000 0

Б.АндріївСекретар ради
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Додаток 10

№

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 11 982 000 11 982 000 

11000000
ПОДАТОК НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА 
ЗБІЛЬШЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 2 880 000 2 880 000 

11010000  Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 780 000 2 780 000 

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати 1 330 000 1 330 000 

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 650 000 650 000 

11010900

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 800 000 800 000 

11020000 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 100 000 100 000 

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності 100 000 100 000 

14000000 ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ 5 212 000 5 212 000 

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів 5 212 000 5 212 000 

18000000 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 3 890 000 3 890 000 
18010000 Податок на майно 1 900 000 1 900 000 
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 440 000 440 000 
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 690 000 690 000 
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 80 000 80 000 
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 150 000 150 000 
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 540 000 540 000 
18050000  Єдиний податок 1 990 000 1 990 000 
18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 1 100 000 1 100 000 

 до рішення  XXVII сесії міськради VI скликання 
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1



Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 890 000 890 000 

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 985 000 200 000 200 000 1 185 000 

22000000
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД 
НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 985 000 985 000 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 365 000 365 000 
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 365 000 365 000 

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 360 000 360 000 

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 360 000 360 000 

22090000 Державне мито 260 000 260 000 

22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 260 000 260 000 

24000000 ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 200 000 200 000 200 000 

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 200 000 200 000 200 000 

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ -8 590 240 -8 590 240 -8 590 240
31000000 Надходження від продажу основного капіталу  -10 290 240 -10 290 240 -10 290 240

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 
майна, що перебуває в комунальній власності  -10 290 240 -10 290 240 -10 290 240

33000000 Кошти від продажу землі  і нематеріальних активів 1 700 000 1 700 000 1 700 000 
33010000 Кошти від продажу землі 1 700 000 1 700 000 1 700 000 

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 
Крим 1 700 000 1 700 000 1 700 000 
Всього доходів 12 967 000 -8 390 240 -8 390 240 4 576 760 

40000000 Офіційні трансферти 535 000 990 200 990 200 1 525 200 
41000000 Від органів державного управління 535 000 990 200 990 200 1 525 200 
41030000 Субвенції 535 000 990 200 990 200 1 525 200 

2



Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати 
частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням 
ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 370 000 370 000 

41035000 Інші субвенції 165 000 990 200 990 200 1 155 200 
Всього доходів 13 502 000 -7 400 040 -7 400 040 6 101 960 

Секретар ради                                                                                 Б.Андріїв
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