
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ сесія ІV скликання

(2-е засідання)
РІШЕННЯ

8 листопада 2002 року                                                        м.Ужгород

Про внесення змін до бюджету
міста на 2002 рік

Відповідно  до  п.23  ч.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні” та ст.23 Бюджетного кодексу України

міська рада ВИРІШИЛА :

1. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду головним
розпорядникам коштів :

-  відділу  освіти  по  фінансуванню  загальноосвітніх  закладів
на 
40,0 тис. грн., в т.ч. :
- по коду 1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на 
  35,0 тис.грн.; 
-  по  коду  2110  “Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування” на 5,0 тис.грн.;

        - відділу освіти по фінансуванню дошкільних установ : 
- по коду 2133 “Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів”
на 60,0 тис.грн.;

- станції швидкої медичної допомоги: 
- по коду 2110 “Придбання обладнання і предметів
довгострокового
 користування” на 40,0 тис.грн.;

- управлінню праці та соціального захисту населення: 
- по коду 090412 “Інші видатки на соціальний захист населення” на
40,0 тис.грн.;

- фінансовому управлінню: 
- по коду 1110 на 1,0 тис.грн.;
- по коду 1120 на 0,4 тис.грн.;



- міськвиконкому: 
- по коду 1110 на 2,0 тис.грн.; 
- по коду 1120 на 0,7 тис. грн.;

- управлінню ЖКГ: 
- по коду 2130 “Капремонт житлового фонду” на 100,0 тис.грн.

2. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду
головним розпорядникам коштів :

- відділу освіти по фінансуванню загальноосвітніх закладів
на 

40,0 тис.грн., в т.ч. :
- по коду 1161 “Оплата теплопостачання” на 10,0 тис.грн.;
- по коду 1162 “Оплата водопостачання та водовідведення” на 
  10,0 тис. грн.;
- по коду 1164 “Оплата газопостачання” на 20,0 тис.грн.;

- відділу освіти по фінансуванню дошкільних установ на 
60,0 тис. грн., в т.ч.:
- по коду 1163 “Оплата електроенергії” на 50,0 тис.грн.; 
- по коду 1164 “Оплата газопостачання” на 5,0 тис.грн.; 
- по коду 1165 “Оплата інших комунальних послуг” на 5,0 тис.грн.;

- міській дитячій лікарні на 40,0 тис.грн. в т.ч.: 
- по коду 1161 “Оплата теплопостачання” на 30,0 тис.грн.;
- по коду 1162 “Оплата водопостачання і водовідведення” на 2,5

тис. грн.; 
- по коду 1163 “Оплата електроенергії” на 7,5 тис.грн.;

- Ужгородському МВ УМВС:
- по коду 1112 “Оплата праці” на 40,0 тис. грн.;

- управлінню майнової політики міста на суму 4,1 тис.грн., в
т.ч.:

- по коду 1110 на 3,0 тис.грн.;
- по коду 1120 на 1,1 тис.грн.;

- управлінню ЖКГ:
- по коду 1310 на поточний ремонт доріг - 100,0 тис. грн.;

- міськвиконкому по фонду охорони навколишнього
середовища на 20,5 тис.грн. за рахунок залишків на початок року.



3.  Зменшити  бюджетні  призначення  по  спецфонду  головним
розпорядникам коштів :

- управлінню майнової політики міста: 
- по коду 180409 “Внески органів місцевого самоврядування у
статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності” ДКП
“Ужгородтеплокомуненер-го” на 147,5 тис.грн.; парк “Боздоський”
на 60,0 тис.грн.;

- відділу капітального будівництва:
- по коду 2123 “Інше будівництво” на 182,6 тис.грн.

4. Збільшити бюджетні призначення по спецфонду головним 
розпорядникам коштів :

- відділу освіти по фінансуванню дошкільних установ 
на 60,0 тис.грн. на капітальний ремонт дошкільних закладів;

- управлінню майнової політики міста :
- по коду 180409 “Внески органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності “ДКП 
Транспарком” на 7,5 тис. грн.;

- відділу капітального будівництва :
- по коду 2121 “Будівництво житла” на 182,6 тис.грн.;

- станції швидкої допомоги :
- по коду 2110 “Придбання обладнання і предметів

довгострокового 
користування” на 40,0 тис.грн.;

        - управлінню ЖКГ :
- по коду 2121 на реконструкцію та капітальний ремонт житла на
  100,0 тис. грн.

5.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з
питань  бюджету,  фінансів,  системи  оподаткування,
соціально-економічного  розвитку,  управління  майном  міста  і
приватизації,  банківської  діяльності  та  страхування  (голова  комісії
Кіндрат О.О.).

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


