
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 
(3-е пленарне засідання) 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 14 жовтня 2011 р. № 270                                                               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”, ст.ст.  23, 78 Бюджетного кодексу України,    

 
    міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити розподіл коштів від повернення кредитів до спеціального 

фонду міського бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 1. 

2. Затвердити додаткові обсяги повернення кредиту до міського бюджету 
та надання кредиту з міського бюджету на 2011 рік згідно з додатком 2. 

3. Затвердити зміни розподілу асигнувань загального фонду у межах 
загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
згідно з додатком 3. 

4. Викласти додаток 6 до рішення VIII сесії міської ради VI скликання від 
07.10.2011 року №255 „Про зміни до бюджету міста на 2011 рік” в новій 
редакції згідно з додатком 4. 

5. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, по яких у 2011 році 
проводиться перерозподіл згідно з додатком 5. 

6. Затвердити зміни розміру асигнувань по спеціальному фонду у межах 
загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
згідно з додатком 6. 

7. Затвердити розподіл коштів за рахунок збільшення доходів міського 
бюджету по спеціальному фонду  на 2011 рік за головними розпорядниками 
коштів міського бюджету згідно з додатком 7. 

8. Збільшити плановий обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста 
на 2011 рік згідно з додатком 8. 

 
 
Міський голова         В. Погорелов 



до рішення УІІІ сесії міської ради VI скликання 

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергоносі

ї

в тому числі 
бюджет 
розвитку

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку

1 2 7 8 9 10 11 12 13
006 Міськвиконком 1 777 1 777 0 0

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням 
пільгових довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла 1 777 1 777
Разом видатків: 1 777 1 777

 В. Щадей

Додаток 1

від  14.10.2011 р. №

з них:

Розподіл коштів від повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету
за головними розпорядниками коштів .

розвитку

        Видатки спеціального фонду

Секретар ради                                                                       

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Спожива
ння

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього



від 14.10.2011  №

(грн)

Назва головного розпорядника коштів 

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

 кредитів

1 2 3 4
006 Міськвиконком -31 400 29 623

250909

Повернення коштів, наданих для 
кредитування громадян на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла -31 400

250908

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла 29 623

ВСЬОГО -31 400 29 623

Секретар ради                                                                        В. Щадей

Код типової відомчої 
класифікації видатків 
місцевих бюджетів

Додаткові обсяги повернення кредиту до міського бюджету та надання кредиту з міського 
бюджету на 2011 рік 

Додаток 2

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Спеціальний фонд

Повернення 
кредитів

Надання

до рішення  УІІІ сесії міської ради VI 
скликання 

1



грн.

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6
020 Управління освіти 0

070201
Загальноосвітні школи( в т.ч. школа-дитячий садок , інтер-нат при школі ), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми -11 675

070807 Інші освітні програми 11 675

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді

081 Управління майном міста -1 600

250404 Інші видатки -1 600

Програма приватизації та перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 
2011 році

191 Відділ капітального будівництва 1 600

010116 Органи місцевого самоврядування 1 600

Разом видатків 0

Секретар ради В.Щадей

від 14.10.2011р.  №                      

Зміни розподілу асигнувань загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Додаток  3
до рішення УІІІ   сесії  міської ради VІ скликання 

Видатки загального фонду

Всього
нарахування 
на заробітну 

плату         

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці   

з них:



до рішення VІІI сесії міської ради VI скликання 

грн.
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

в тому числі 
бюджет 
розвитку

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 7 8 9 10 11 12 13

030 Відділ охорони здоров'я 11 900 4 500 7 400

240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої 
влади (інші видатки) 11 900 4 500 7 400

Разом видатків: 11 900 4 500 7 400

Секретар ради                                                                        В. Щадей

        Видатки спеціального фонду

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Спожива
ння

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Додаток 4

від    14.10.2011 р. №
Розподіл коштів за рахунок збільшення доходів міського бюджету по спеціальному фонду 

за головними розпорядниками коштів

Всього

з них:

розвитку



до рішення VІІІ сесії міської ради VI скликання 
від  14.10.2011 р.  №

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7
020 Управління освіти 0 0 200 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Реконструкція території спортивного майданчика  
Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 під 
облаштування основи спортивного майданчика з 
синтетичним покриттям для гри у міні-футбол 200 000

080 Головне управління міського господарства 412 529 315 850 -200 000 

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт покрівлі будинку по      вул. 
Легоцького,27 100 000 0,0 100 000 -100 000 

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт покрівлі будинку по  
вул.Лавріщева,2а 80 000 0,0 80 000 -80 000 

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт козирків фасаду над 
під’їздами будинку по вул.Митній,25а 20 000 0,0 20 000 -20 000 

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт  ліфтів                         
вул.Минайська,25 (1-8) 193 800 42,0 112 341 -112 000 

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт  ліфтів                                 
вул.Минайська,23 (1) 18 729 81,3 3 509 -3 500 

150101 Капітальні вкладення
Капітальни й ремонт ліфта в ж/б по 
вул.Минайська,27(1-7) 75 500

150101 Капітальні вкладення
Капітальни й ремонт ліфта в ж/б по 
вул.Залізнична,4/22(2-4) 40 000

РАЗОМ: 412 529 315 850 0

Секретар ради В. Щадей

Додаток 5

Разом
видатків на 
поточний рік 

грн.

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації; тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 
роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Перелік об'єктів по бюджету розвитку, по яких у 2011 році проводиться перерозподіл.

1



до рішення VІІI сесії міської ради VI скликання 

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносі

ї

в тому числі 
бюджет 
розвитку

капітальні видатки за 
рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку

1 2 7 8 9 10 11 12 13

020 Управління освіти 200 000 200 000 200 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 200 000 200 000 200 000

080 Головне управління міського господарства -200 000 -200 000 -200 000

150101 Капітальні вкладення -200 000 -200 000 -200 000

Разом видатків: 0 0 0

 В. ЩадейСекретар ради                                                                       

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Спожива
ння

Код тимчасової 
класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Всього

Додаток 6

від  14.10.2011 р.  №

з них:

Зміни розміру асигнувань по спеціальному фонду  у межах загального осягу
за головними розпорядниками коштів міського бюджету.

розвитку

        Видатки спеціального фонду

з них:



до рішення VІІI сесії міської ради VI скликання 

грн.
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

в тому числі 
бюджет 
розвитку

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 7 8 9 10 11 12 13

191 Відділ капітального будівництва 735 000 735 000

240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 735 000 735 000

Разом видатків: 735 000 735 000

Секретар ради                                                                        В. Щадей

Додаток 7

від  14.10.  2011 р. №
Розподіл коштів за рахунок збільшення доходів міського бюджету по спеціальному фонду  на 2011 рік

за головними розпорядниками коштів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Спожива
ння

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Всього

з них:з них:

розвитку



до рішення    VIII  сесії міськради        VI  скликання

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
50000000  ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 735 000 735 000 

50110000
Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 735 000 735 000 

Всього доходів 735 000 735 000 

Секретар ради

Додаток 8

В. Щадей

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів спеціального фонду бюджету м.Ужгорода на 2011 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

від   14.10.  2011 р.  №


	270 Про зміни др бюджету міста
	_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання
	Р І Ш Е Н Н Я

	дод 1  повернення кредитів
	ріш

	додаток 2 повернення кредитів
	дод

	додаток 3 перерозподіл заг.фонд
	додаток 

	додаток4 зб.доход.цільовий
	дод

	дод 5 перелік
	ріш з доп.

	дод6 перерозп.спец
	ріш

	додаток 7 зб.доход.з доп.
	дод

	Дод8 доходи
	Лист1 (24)


