
 

 

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 зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1. 
 
 
2. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються 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. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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



 
Пояснювальна записка 

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

 
 

Враховуючи клопотання головного розпорядника коштів департамент 
міського господарства  від 23.06.2015 №24.01-10/1363 пропонується 
перерозподіл бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації 
видатків в межах наявних обсягів  Комплексної програми відновлення 
історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки в сумі     6 570 000 грн. 

Враховуючи клопотання головного розпорядника Ужгородської міської 
ради № 01-4/51 від 23.06.15р. та рішення ХХУІІ сесії УІ скликання від 19 
червня 2015 р. № 1709 "Про доповнення до рішення ХХ сесії міської ради УІ 
скликання 19.12.13.р. № 1125" для забезпечення видатків, здійснено 
наступний перерозподіл коштів, а саме зменшено по головному 
розпоряднику міськвиконком по Програмі розвитку земельних відносин у 
місті Ужгород на 2013-2016 роки на 300 000 грн. та збільшено по головному 
розпоряднику Ужгородська міська рада на 300 000 грн. по Програмі 
виконання рішень судів та інших виконавчих документів 

Враховуючи клопотання головного розпорядника коштів управління 
капітального будівництва для повного завершення будівельних робіт 
пропонується перерозподіл бюджетних призначень між кодами тимчасової 
класифікації видатків в сумі 60,0 тис. грн. по об’єктах охорони здоров’я. 

 
 
В.о начальника 
фінансового управління       Г.Я. Граб 



(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 300 000 300 000 300 000

250404 0133 Інші видатки 300 000 300 000 300 000

3 Міськвиконком -300 000 -300 000 -300 000

250404 0133 Інші видатки -300 000 -300 000 -300 000

40
Департамент міського 
господарства 0 0 0 0 0

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади 6 570 000 6 570 000 6 570 000 6 570 000 6 570 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -6 570 000 -6 570 000 -6 570 000 -6 570 000 -6 570 000

47
Управління капітального 
будівництва 0 0 0 0 0

080101 0731 Лiкарнi 60 000 60 000 60 000 60 000

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
лiкарень загального профiлю -60 000 -60 000 -60 000 -60 000

Разом видатків 0 0 0 0 0 0 0

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Додаток 1

до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

за головними розпорядниками коштів

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 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

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

        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 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Б.АндріївСекретар ради

2



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

№

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 0

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади Капітальні видатки 6 570 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Відновлення історичного центру міста -6 570 000

47
Управління капітального 
будівництва 0

080101 0731 Лiкарнi Капітальні видатки 60 000

Додаток 2

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 

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

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція водопровідної мережі Д-125 мм 
по вул.Жатковича (м-н Дравці) 50 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція хлораторних НФС-1,НФС-
2,НФС-3 -50 000

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
лiкарень загального профiлю

 Реконструкція підпірних стін головного 
корпусу Ужгородської ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова м. Ужгород -60 000

РАЗОМ: 0

Секретар ради Б.Андріїв

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

01 Ужгородська міська рада 300 000 300 000

250404 0133 Інші видатки Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 300 000 300 000

03 Міськвиконком -300 000 -300 000

250404 0133 Інші видатки Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки -300 000 -300 000

40 Департамент міського господарства

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Комплексна програма відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки 6 570 000 6 570 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Комплексна програма відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки -6 570 000 -6 570 000

Всього

Секретар ради Б.Андріїв

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

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 

1
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