
 

 

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, 
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
24.12.15 р. № 517 "Про розподіл додаткових обсягів освітньої та медичної 
субвенцій з державного бюджету на 2015 рік"  

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2015 рік 
згідно з додатком 1. 

 
  2. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 
по субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
міського бюджету згідно з додатком 2. 
  
 3. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 
розвитку, видатки по яких у 2015 році фінансуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету згідно з додатком 3. 
  
 4. Затвердити зміни до джерел фінансування бюджету м. Ужгорода на 
2015 рік згідно з додатком 4. 
 

5. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 5. 

 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 
(Гомонай В.В). 
 
 
Міський голова         Б.Андріїв  



Додаток 1
до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 
"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000  Офіційні трансферти 1 793 600 1 793 600
41000000  Від органів державного управління 1 793 600 1 793 600
41030000 Субвенції 1 793 600 1 793 600

41033900 Освітня субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 340 000 340 000

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 453 600 1 453 600

Всього доходів 1 793 600 1 793 600

Секретар ради А.Сушко

                                                            № ________

Спеціальний фонд

Зміни до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1



                                                                                            №

(грн.)

з них:

з них:

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

10 Управління освіти 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. 
школа-дитячий садок,інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, 
ліцеї,гімназії,колегіуми 340 000 340 000 340 000 340 000 340 000

14 1 453 600 1 453 600 824 505 1 453 600
080101 0731 Лікарні 594 725 594 725 293 105 594 725
080203 0733 Пологові будинки 410 900 410 900 206 400 410 900

080800 0726
Центри первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 259 415 259 415 205 000 259 415

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та 
загальних і спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) 163 560 163 560 120 000 163 560

081009 0763

Забезпечення централізованих 
заходів з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 25 000 25 000 25 000

Разом видатків 1 453 600 1 453 600 824 505 340 000 340 000 340 000 340 000 1 793 600

А.СушкоСекретар ради

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживання

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

Разом

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживання

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

Додаток  2

до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік по субвенцій з державного бюджету
за головними розпорядниками коштів міського бюджету

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

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

10 Управління освіти 340 000
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т.ч. 

школа-дитячий садок, інтернат 
при школі), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми

Капітальні видатки                                                           
(Видання, придбання, зберігання і доставка 
підручників і посібників для учнів загально-освітніх 
навчальних закладів)

340 000

РАЗОМ: 340 000

Секретар ради А. Сушко

Код 
функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Додаток 3

№
Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році фінансуються за рахунок субвенції з державного 

бюджету
(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 
"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків 
на поточний рік

1



до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 

Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік

№

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -340 000 340 000 340 000 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів -340 000 340 000 340 000 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -340 000 340 000 340 000 0

600000 Фінансування за активними операціями -340 000 340 000 340 000 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -340 000 340 000 340 000 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -340 000 340 000 340 000 0

Секретар ради А.Сушко

Додаток 4

Зміни до джерел фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

Код Назва
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Разом



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
14 Відділ охорони здоров'я

25 000 25 000
081009 0763 Забезпечення централізованих заходів 

з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

Програма профілактики, діагностики та лікування 
цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2015-
2017 роки

25 000 25 000

Всього 25 000 25 000

Секретар ради А. Сушко

Додаток  5
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



Супровідна записка 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік" 
 
Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 24.12.2015 № 517 "Про розподіл додаткових обсягів 
освітньої та  медичної субвенцій з державного бюджету на 2015 рік" за 
рахунок субвенцій з державного бюджету збільшуються бюджетні 
призначення головним розпорядникам в сумі 1 793 600 грн. 

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 видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для 
учнів загально-освітніх навчальних закладів в сумі 340 000  грн. 

За рахунок коштів медичної субвенції збільшено видатки відділу 
охорони здоров'я на 1 453 600 грн. , в т. ч: 
  по КТКВК 080101 "Лікарні" на загальну суму 594 725  грн., в т. ч. на 
оплату праці з нарахуваннями в сумі 419 725  грн., на медикаменти    175 000 
грн. 

по КТКВК 080203 "Пологові будинки" на 410 900 грн., з них на оплату 
праці з нарахуваннями в сумі 266100 грн., на медикаменти 144800 грн. 

по КТКВК 080800 "Центри первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги" на 259415 грн.  на оплату праці з нарахуваннями. 

по КТКВК 080300 "  Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих 
поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) на    
163 560 грн. на оплату праці з нарахуваннями ; 

по КТКВК 081009 "Забезпечення централізованих заходів з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет" на Програму профілактики, 
діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 
2015-2017 роки на 25 000 грн. 

 

 
Начальник фінансового управління      Л.Гах 
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