
 
 
 

 

 

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", статей 23,78 Бюджетного кодексу України,  
 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

  
1. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород згідно з 
додатком 2. 

 
3. 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  



(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 0 0 0

080101 0731 Лікарні -86 013 -86 013 -86 013

080800 0726
Центри первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 86 013 86 013 86 013

Разом видатків 0 0 0

А.Сушко

з них:

Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

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

Додаток  1
до рішення  IІ  сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік

Секретар ради

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 
споживан

ня

Назва головного розпорядника 
коштів

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
14 Відділ охорони здоров'я

081002 0763 Інші заходи по охороні здоров'я  Програма "Розвиток  нефрологічної та гемодіалізної 
служби в місті на 2014-2017 роки"  560 560 

081002 0763 Інші заходи по охороні здоров'я Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих-
інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 
роки -560 -560 

Всього

Секретар ради А. Сушко

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Додаток  2
до рішення IІ сесії міської ради  VIІ  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 

1
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