
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

__VІІ__ сесія   __VІ__ скликання 
(2 – е пленарне засідання) 

 
                               

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 18 серпня  2011 р.  № 231                                                      м. Ужгород 

 
Про зміни до бюджету  
міста на 2011 рік”   
 
 
 
 Відповідно до п. 23, ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, 
рішення  п’ятої сесії Закарпатської обласної ради VI скликання від 12 серпня 
2011 року №263 „Про несення змін до рішення обласної ради від 28 грудня 
2010 року № 127 „Про обласний бюджет на 2011 рік” (зі змінами від                        
25 лютого, 26 травня 2011 року), рішення виконавчого комітету Ужгородської 
міської ради від 16.08.11р. № 305„Про виділення коштів на виготовлення 
технічних умов та гідротехнічного розрахунку системи газопостачання”, 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 
оподаткування від 16.08.11 № 01-7-1/60, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Уточнити  обсяг доходів бюджету м. Ужгорода на 2011 рік згідно з 
додатком 1. 

 
2. Затвердити розподіл коштів за рахунок  субвенції з державного 

бюджету  за головними  розпорядниками  коштів  міського  бюджету згідно з 
додатком 2. 

 
3. Затвердити розподіл коштів  за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з 
додатком 3. 

 
4. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, які у 2011 році 

фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з додатком4. 
 
5. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, які у 2011 році 

фінансуються за рахунок  іншої субвенції з обласного бюджету згідно з 
додатком 5. 



 
6. Затвердити розподіл коштів за рахунок збільшення доходів міського 

бюджету по спеціальному фонду за головними розпорядниками коштів згідно 
з додатком 6. 

 
7. Затвердити розподіл коштів  іншої субвенції з обласного бюджету по 

реалізації Енерго-екологоефективної схеми теплопостачання міста Ужгорода  
на 2011 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 

 
8. Затвердити перелік об’єктів по бюджету розвитку за рахунок іншої 

субвенції з обласного бюджету по реалізації Енерго-екологоефективної схеми 
теплопостачання міста Ужгорода на 2011 рік згідно з додатком 8. 

 
9. Змінити назву об’єкта в додатку 3 „Перелік об'єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2011 році  будуть проводитись за рахунок коштів 
іншої субвенції з обласного бюджету” до рішення V сесії Ужгородської 
міської  ради VI скликання від 08.04.2011р. №129 „Про зміни до бюджету 
міста на 2011 рік”, а саме: 

з „Реконструкція покрівлі навчально- виховного комплексу 
"Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІІ ст."; 

на „Капітальний ремонт покрівлі навчально- виховного комплексу 
"Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІІ ст." 

 
 
 

Міський голова        В.В. Погорелов 
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