
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 I   сесія    VII   скликання  
(6-е позачергове пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
10 березня 2016 року   м. Ужгород    № 140 
 
 

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, 
враховуючи висновок фінансового управління Ужгородської міської ради 
17.02.2016 р. № 123/30/02-18 "Про обсяг вільного залишку коштів загального 
фонду міського бюджету", 
 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 
2016 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з 
додатком 1. 

2. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно 
з додатком 2. 

3. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 
розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються згідно з додатком 3. 

По департаменту міського господарства по КТКВК 180409 сума 950 000 грн. 
розподіляється відповідно Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки для КП "Водоканал м. Ужгорода". 

4. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4. 

5. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород згідно з 
додатком 5. 

6. Затвердити перерозподіл спрямування залишку коштів, що склався на 
початок 2016 року по освітній субвенції за головними розпорядниками коштів 
міського бюджету згідно з додатком 6. 

7. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік по 
освітній субвенції за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 7. 



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  



1 2 3 4 5 6 7 8

03 Міськвиконком 100 000 100 000

250404 0133 Інші видатки 100 000 100 000

Спрямування частини залишку коштів, що 
за головними розпорядниками кош

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

        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

оплата праці

з них:

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживання

1



1 2 3 4 5 6 7 8

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

        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

оплата праці

з них:

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживання

150201 0829

Збереження , розвиток, 
реконструкція та реставрація 
пам'яток історії та культури

10 Управління освіти

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат при 
школі), спецiалiзованi школи, 
лiцеї, гiмназiї, колегiуми

2



1 2 3 4 5 6 7 8

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

        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

оплата праці

з них:

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживання

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв

14 Відділ охорони здоров'я

080101 0731 Лікарні

080203 0733
Перинатальні центри, пологові 
будинки

3



1 2 3 4 5 6 7 8

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

        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

оплата праці

з них:

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживання

080800 0726
Центри первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

15
Управління  праці та 
соціального захисту населення 8 000 000 8 000 000

170102 1070

Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд автомобільним 
транспортом окремим категоріям 
громадян 8 000 000 8 000 000

40
Департамент міського 
господарства 450 000 450 000

100103 0610
Дотація житлово-комунальному 
господарству 300 000 300 000

4



1 2 3 4 5 6 7 8

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

        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

оплата праці

з них:

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживання

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового 
фонду мiсцевих органiв влади

100106 0610

Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

170703 0456

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

5



1 2 3 4 5 6 7 8

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

        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

оплата праці

з них:

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживання

250404 0133 Інші видатки 150 000 150 000

47
Управління капітального 
будівництва

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат при 
школі), спецiалiзованi школи, 
лiцеї, гiмназiї, колегiуми

150101 0490 Капiтальнi вкладення

6



1 2 3 4 5 6 7 8

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

        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

оплата праці

з них:

видатки 
розвиткукомунальні 

послуги та 
енергоносії

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
споживання

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв

Разом видатків 8 550 000 8 550 000

Секретар ради

7



(грн.)

з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

3 939 735 3 939 735 3 939 735 3 939 735 4 039 735

100 000 100 000 100 000 100 000 200 000

Додаток  1
до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 

о склався на початок 2016 року
штів міського бюджету

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"
                         10.03.16     № 140  

Разом

видатки 
споживанняВсього

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

8



з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

видатки 
споживанняВсього

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

3 839 735 3 839 735 3 839 735 3 839 735 3 839 735

708 852 708 852 708 852 708 852 708 852

660 702 660 702 660 702 660 702 660 702

9



з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

видатки 
споживанняВсього

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

48 150 48 150 48 150 48 150 48 150

1 967 459 1 967 459 1 967 459 1 967 459 1 967 459

559 029 559 029 559 029 559 029 559 029

750 000 750 000 750 000 750 000 750 000

10



з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

видатки 
споживанняВсього

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

658 430 658 430 658 430 658 430 658 430

8 000 000

8 000 000

6 318 154 6 318 154 6 318 154 6 318 154 6 768 154

0 300 000

11



з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

видатки 
споживанняВсього

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

4 756 571 4 756 571 4 756 571 4 756 571 4 756 571

87 583 87 583 87 583 87 583 87 583

525 000 525 000 525 000 525 000 525 000

949 000 949 000 949 000 949 000 949 000

12



з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

видатки 
споживанняВсього

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

150 000

6 480 000 6 480 000 6 480 000 6 480 000 6 480 000

600 000 600 000 600 000 600 000 600 000

2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000

13



з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

видатки 
споживанняВсього

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

2 930 000 2 930 000 2 930 000 2 930 000 2 930 000

19 414 200 19 414 200 19 414 200 19 414 200 27 964 200

А. Сушко
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10.03.16     № 140

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 8 550 000 19 414 200 19 414 200 27 964 200

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 8 550 000 19 414 200 19 414 200 27 964 200

208100 На початок періоду 27 964 200 27 964 200

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -19 414 200 19 414 200 19 414 200 0

600000 Фінансування за активними операціями 8 550 000 19 414 200 19 414 200 27 964 200

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 8 550 000 19 414 200 19 414 200 27 964 200

602100 На початок періоду 27 964 200 27 964 200

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -19 414 200 19 414 200 19 414 200 0

Секретар ради А.Сушко

Додаток 2
до рішення   І   сесії міськради VIІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

Джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік 

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом



до рішення  I  сесії міськра

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

03 Міськвиконком
250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки

150201 0829

Збереження , розвиток, 
реконструкція та реставрація 
пам'яток історії та культури

Реставрація пам'ятки архітектури 
національного значення "Амбар та винний 
льох XVII ст." м. Ужгород  вул. Ф.Ракоці,2

23 645 791 56

10 Управління освіти

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 

Дода

"Про зміни до  бюдж

Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році змін

1



1 2 3 4 5 6

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат 
при школі), спецiалiзованi школи, 
лiцеї, гiмназiї, колегiуми

Капітальні видатки (в т.ч. співфінансування 
проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду" по об'єкту 
"Капітальний ремонт покрівлі спортзалу 
УЗОШ І-ІІІ ст.№20 ліцею "Лідер"" в сумі 
215402грн.)

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв

Реконструкція електромережі ЗОШ №14   
(співфінансування  проекту ЄС/ПРООН 
"Місцевий розвиток, орієнтований на 
громаду") 48 150 0

14 Відділ охорони здоров'я
080101 0731 Лікарні Капітальні видатки

080203 0733
Перинатальні центри, пологові 
будинки Капітальні видатки 

080800 0726
Центри первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги Капітальні видатки

40
Департамент міського 
господарства

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового 
фонду мiсцевих органiв влади Капітальні видатки

100106 0610

Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Капітальні видатки

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки

2



1 2 3 4 5 6

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Реконструкція мереж  та об'єктів 
благоустрою історичної частини міста 39 533 479 0

170703 0456

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

170703 0456

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

Реконструкція вул. 8-го Березня 
(Минайська-Грушевського) 3 951 302 63

180409 0490

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

Капітальні видатки (внески в статутні 
капітали комунальних підприємств)

47
Управління капітального 
будівництва

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат 
при школі), спецiалiзованi школи, 
лiцеї, гiмназiї, колегiуми Капітальні видатки

150101 0490 Капiтальнi вкладення Капітальні видатки

3



1 2 3 4 5 6

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція системи опалення будівель 
по вул. Небесної Сотні, 4,6 та пл. 
Поштової, 3 із влаштуванням автономної 
міні-котельні 3 000 000 0

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв

Реконструкція системи опалення із 
влаштуванням автономної котельні будівлі 
Лінгвістичної гімназії по наб.Незалежності 3 000 000

150201 0829

Збереження , розвиток, 
реконструкція та реставрація 
пам'яток історії та культури

Реставрація пам'ятки архітектури 
національного значення будівлі по вул. 
Дендеші,8 50 000 0

РАЗОМ:

Секретар ради

4



ади VIІ скликання

10.03.16     № 140

7 8

9 800 000
100 000

10 363 786 9 700 000

1 042 781

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

аток 3

жету міста на 2016 рік"

нюються

(грн.)

5



7 8

994 631

48 150 48 150

1 967 459
559 029

750 000

658 430

123 960

4 030 579

813 575
525 000

6



7 8

39 521 479 -7 144 194

-525 000

1 474 000 1 474 000

950 000

6 480 000

600 000
-50 000

7



7 8

3 000 000 2 950 000

3 000 000 2 930 000

50 000 50 000

19 414 200

А. Сушко

8



1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 Міськвиконком 5 860 265

Всього

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

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

за головними розпорядниками коштів 
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

1



Всього

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

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

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

150201 0829

Збереження , розвиток, 
реконструкція та реставрація 
пам'яток історії та культури 5 860 265

10 Управління освіти 333 929

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат 
при школі), спецiалiзованi 
школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 333 929

2



Всього

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

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

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

40
Департамент міського 
господарства -6 194 194

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового 
фонду мiсцевих органiв влади -725 992

100106 0610

Капітальний ремонт житлового 
фонду об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 725 992

3



Всього

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

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

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -7 144 194

180409 0490

Внески органiв влади 
Автономної Республiки Крим та 
органiв мiсцевого 
самоврядування у статутнi 
капiтали суб’єктiв 
пiдприємницької дiяльностi 950 000

4



Всього

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

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

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

240604 0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища 45 000

240605 0520
Збереження природно-
заповідного фонду -45 000

47
Управління капітального 
будівництва 0

150101 0490 Капiтальнi вкладення -50 000

5



Всього

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

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

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

з них:

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

150201 0829

Збереження , розвиток, 
реконструкція та реставрація 
пам'яток історії та культури 50 000

Разом видатків 0

Секретар ради

6



(грн.)

з них:

з них:

10 11 12 13 14 15 16=4+9

5 860 265 5 860 265 5 860 265 5 860 265

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Додаток  4
до рішення  I  сесії міськради VІІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

10.03.16     № 140
6 рік

Разом

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

видатки 
споживан

ня

з них:

7



з них:

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Разом

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

видатки 
споживан

ня

з них:

5 860 265 5 860 265 5 860 265 5 860 265

333 929 333 929 333 929 333 929

333 929 333 929 333 929 333 929

8



з них:

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Разом

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

видатки 
споживан

ня

з них:

0 -6 194 194 -6 194 194 -6 194 194 -6 194 194

-725 992 -725 992 -725 992 -725 992

725 992 725 992 725 992 725 992

9



з них:

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Разом

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

видатки 
споживан

ня

з них:

-7 144 194 -7 144 194 -7 144 194 -7 144 194

950 000 950 000 950 000 950 000

10



з них:

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Разом

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

видатки 
споживан

ня

з них:

45 000 45 000

-45 000 -45 000

0 0 0 0

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000

11



з них:

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Разом

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

видатки 
споживан

ня

з них:

50 000 50 000 50 000 50 000

0 0 0 0 0

А.Сушко

12



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
03 Міськвиконком

250404 0133 Інші видатки
Програма матеріально-технічного забезпечення 
військових частин

150201 0829

Збереження , розвиток, реконструкція 
та реставрація пам'яток історії та 
культури

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

15
Управління праці та соціального 
захисту населення

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування місцевої програми

Перелік  регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2016 році за рахунок 

1



1 2 3 4

170102 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

Програма фінансування видатків на компенсаційні 
виплати за пільговий проїзд автомобільним 
транспортом на міських автобусних маршрутах 
загального користування у м. Ужгород на 2016 рік

40 Департамент міського господарства

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород на 2015-2017 роки 

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

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

100103 0610
Дотація житлово-комунальному 
господарству

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки

100106 0610

Капітальний ремонт житлового фонду 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород на 2015-2017 роки 

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

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки

2



1 2 3 4

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки

180409 0490

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

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки

200604 0540

Інша діяльність у сфері охорони 
навколишнього природного 
середовища

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

240605 0520
Збереження природно-заповідного 
фонду

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

250404 0133 Інші видатки

Програма приватизації об'єктів комунальної власності 
м. Ужгорода на 2016-2018 роки та перелік об'єктів 
комунальної власності,які підлягають приватизації у 
2016 році

Всього

Секретар ради

3



 10.03.16     № 140

грн.

5 6 7
100 000 9 800 000 9 900 000

100 000 100 000 200 000 

9 700 000 9 700 000 

8 000 000 8 000 000 

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд
Загальний фонд Спеціальний фонд

Додаток  5
до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

коштів  бюджету м. Ужгород 

4



5 6 7

8 000 000 8 000 000 

450 000 123 960 573 960

-725 992 -725 992 

4 756 571 4 756 571 

300 000 300 000

813 575 813 575 

-7 144 194 -7 144 194 

525 000 525 000

5



5 6 7

949 000 949 000

950 000 950 000 

45 000 45 000

-45 000 -45 000

150 000 150 000

8 550 000 9 923 960 18 473 960

А. Сушко

6



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 0 0 -1 151 438 1 404 755

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. 
школа-дитячий садок,інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, 
ліцеї,гімназії,колегіуми -1 151 438 1 404 755

з них:

видатки 
розвитку

Перерозподіл спрямування  залишку коштів, що склався
за головними розпорядниками кош

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

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

1



1 2 3 4 5 6 7 8

з них:

видатки 
розвитку

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

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

Разом видатків 0 0 -1 151 438 1 404 755

Секретар ради

2



(грн.)

з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

Всього
видатки 

споживання

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

Додаток  6
до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 

я на початок 2016 року по  освітній субвенції
штів міського бюджету

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"
                                         10.03.16     № 140

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

3



з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

Всього
видатки 

споживання

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

А.Сушко

4



 

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 0 0 1 151 438 -1 404 755

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. 
школа-дитячий садок,інтернат при 
школі), спеціалізовані школи, 
ліцеї,гімназії,колегіуми 1 151 438 -1 404 755

з них:

видатки 
розвитку

Перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород н
за головними розпорядниками кош

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

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

1



1 2 3 4 5 6 7 8

з них:

видатки 
розвитку

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

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

Разом видатків 0 0 1 151 438 -1 404 755

Секретар ради

2



(грн.)

з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

Всього
видатки 

споживання

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

Додаток  7
до рішення I сесії міської ради  VIІ  скликання 

на 2016 рік по освітній субвенції
штів міського бюджету

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"
                          10.03.16     № 140

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

3



з них:

з них:

9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

Разом

Всього
видатки 

споживання

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки спеціального фонду

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

А.Сушко

4
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