
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VIІ _  скликання  
  
 

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

Про зміни до бюджету 
міста на 2016 рік 
 
 
 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
Закон України 24.12.2015 року №918-VIII "Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо цільового спрямування екологічного податку", наказ 
Міністерства фінансів України „Про затвердження змін до бюджетної 
класифікації від 05.01.2016 №2, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2016 рік 
згідно з додатком 1. 

 
  2. Затвердити розподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік по 
субвенції на утримання об'єктів спільного користування  чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об'єктів спільного користування за головними 
розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 2. 

 
  3. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 

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

фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород згідно з 
додатком 4. 

 
5. Внести зміни в додаток 1 до рішення І сесії міської ради VII скликання   

05 січня 2016 року №73 “Про бюджет міста на 2016 рік ” виклавши найменування 
коду 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 ” в наступній 
редакції: 

 
 



 
„Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або 

щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) 
згідно з Податковим кодексом України” . 

 
6. Доповнити пункт 13 рішення І сесії міської ради VII скликання 05 січня 

2016 року № 73 "Про бюджет міста на 2016 рік" після слів "обласного бюджету" 
наступними словами:  "інших місцевих бюджетів". 

 
7. В зв’язку з технічною помилкою внести зміни в Додаток 3 "Розподіл 

видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за головними розпорядниками коштів" 
до рішення І сесії міської ради VІІ скликання від 05 січня 2016 р. № 73 "Про 
бюджет міста на 2016 рік", а саме в рядку  "Лікарні" в стовпчику 6 (Оплата праці)  
цифру "24 594 680" замінити на "27 390 500".   

 
8. 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

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ -200 000 200 000
19000000 Інші податки та збори -200 000 200 000
19010000 Екологічний податок -200 000 200 000

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення -144 800 144 800

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об’єкти -15 600 15 600

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 
вторинної сировини -39 600 39 600
Всього доходів -200 000 200 000

40000000  Офіційні трансферти 3 800 000 3 800 000
41000000  Від органів державного управління 3 800 000 3 800 000
41030000 Субвенції 3 800 000 3 800 000

41030300
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування          3 800 000 3 800 000
Разом доходів 3 800 000 3 800 000

Секретар ради                                              А.Сушко

 до рішення І сесії міської ради VII скликання

        №

Спеціальний фонд

Зміни до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

1



(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 3 800 000 3 800 000 1 054 000 1 371 800 3 800 000
080101 0731 Лікарні 800 000 800 000 260 000 162 800 800 000
080203 0733 Пологові будинки 3 000 000 3 000 000 794 000 1 209 000 3 000 000

Разом видатків 3 800 000 3 800 000 1 054 000 1 371 800 3 800 000

А.Сушко

                                                      №

Розподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік по субвенції на утримання об'єктів спільного  користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 

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

Додаток  2
до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Разом

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживання

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

видатки 
споживання

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Секретар ради

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

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 -200 000 -200 000 200 000 200 000 0

200600 0520
Збереження природно-
заповідного фонду -200 000 -200 000 0 -200 000

240605 0520
Збереження природно-
заповідного фонду 0 200 000 200 000 200 000

Разом видатків -200 000 -200 000 200 000 200 000 0

А.Сушко

        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

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

Секретар ради

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Додаток  3
до рішення  I  сесії міськради VІІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік

1



          №

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

40 Департамент міського господарства -200 000 200 000

200600 0520
Збереження природно-заповідного 
фонду

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки -200 000 -200 000

240605 0520
Збереження природно-заповідного 
фонду

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки 200 000 200 000

Всього -200 000 200 000

А.СушкоСекретар ради                                                                                                                                                                      

Додаток  4
до рішення I сесії міської ради  VI  скликання 

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Перелік  регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2016 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгород 

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

1



Супровідна записка 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" 
 
Даним проектом рішення міської ради дохідна частина бюджету міста 

на 2016 рік приводиться у відповідність до прийнятого Закону України „Про 
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового спрямування 
екологічного податку ” від 24 грудня 2015 року №918-VIII та наказу 
Міністерства фінансів України „Про затвердження змін до бюджетної 
класифікації від 05.01.2016 №2 щодо: 

 - зарахування екологічного податку до спеціального фонду бюджету 
міста. 

 - зміни найменування коду Класифікації доходів бюджету 11010900. 
Враховуючи вище вказаний закон по департаменту міського 

господарства проводиться перерозподіл призначень між загальним та 
спеціальним фондами в сумі  200,0 тис. грн. по Програмі охорони 
навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2016-2017 роки» 
(КТКВК 200600 та 240605). 

Враховуючи лист відділу охорони здоров'я № 29-19/18 18.01.16р., 
рішення першої сесії Ужгородської районної ради сьомого скликання (п'яте 
пленарне засідання) 05.01.2016 р. № 34 "Про передачу коштів на здійснення 
видатків місцевого бюджету у 2016 році", договір про передачу коштів 
субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування  від 04 січня 
2016 року за рахунок коштів субвенції на утримання об'єктів спільного 
користування з бюджету Ужгородського району  збільшено видатки відділу 
охорони здоров'я на  3 800 000 грн. , в т. ч: 
  по КТКВК 080101 "Лікарні" міській дитячій клінічній лікарні на 
загальну суму 800 000 грн., в т. ч. на оплату праці з нарахуваннями в сумі   
317 200 грн., предмети, матеріали 5 000 грн., медикаменти 230 000 грн., 
продукти харчування 80 000 грн., оплата послуг 5 000 грн., оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв 162 800 грн. 

по КТКВК 080203 "Пологові будинки" на 3 000 000 грн., в т. ч. на 
оплату праці з нарахуваннями в сумі 968 680 грн., предмети, матеріали       
100 000 грн., медикаменти 425 000 грн., продукти харчування 147 320 грн., 
оплата послуг 150 000 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв          
1 209 000 грн. 

Для забезпечення збільшення видатків у міжсесійний період за рахунок 
субвенцій, які можуть надходити з інших місцевих бюджетів п. 13 рішення І 
сесії міської ради VII скликання 05 січня 2016 року № 73 "Про бюджет міста 
на 2016 рік" доповнено словами "інших місцевих бюджетів". 

Порівняльна таблиця п. 13 рішення І сесії міської ради VII 
скликання 05 січня 2016 року № 73 "Про бюджет міста на 2016 рік" 

 



Редакція п. 13 відповідно до 
рішення І сесії міської ради VII 

скликання 05 січня 2016 року № 73 
"Про бюджет міста на 2016 рік" 

Редакція п. 13 з запропонованими 
змінами 

Надати право міському голові у 
міжсесійний період за погодженням 
із постійною комісією з питань 
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів та оподаткування 
приймати розпорядження для 
приведення у відповідність до змін та 
доповнень бюджетної класифікації 
доходи, видатки та джерела 
фінансування міського бюджету, 
здійснення протягом 2016 року 
розподілу та перерозподілу обсягів 
субвенцій і дотацій з Державного 
бюджету України та обласного 
бюджету, виходячи з фактично 
нарахованих обсягів відповідних 
пільг, субсидій, допомог, фактично 
виконаних робіт, відповідно до змін, 
внесених законодавчими актами, 
нормативними урядовими 
рішеннями,  рішеннями та 
розпорядженнями Закарпатської 
обласної ради та Закарпатської 
обласної державної адміністрації з 
наступним затвердженням на сесії 
Ужгородської міської ради. 

 

Надати право міському голові у 
міжсесійний період за погодженням 
із постійною комісією з питань 
соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів та оподаткування 
приймати розпорядження для 
приведення у відповідність до змін та 
доповнень бюджетної класифікації 
доходи, видатки та джерела 
фінансування міського бюджету, 
здійснення протягом 2016 року 
розподілу та перерозподілу обсягів 
субвенцій і дотацій з Державного 
бюджету України та обласного 
бюджету, інших місцевих бюджетів, 
виходячи з фактично нарахованих 
обсягів відповідних пільг, субсидій, 
допомог, фактично виконаних робіт, 
відповідно до змін, внесених 
законодавчими актами, 
нормативними урядовими 
рішеннями,  рішеннями та 
розпорядженнями Закарпатської 
обласної ради та Закарпатської 
обласної державної адміністрації з 
наступним затвердженням на сесії 
Ужгородської міської ради. 

 
 

Начальник фінансового управління      Л. Гах 
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