
 
 
 
 
 

Доповнення 1 
 

до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік" 
 

 Враховуючи висновок фінансового управління Ужгородської міської ради 
"Про обсяг залишку коштів спеціального фонду міського бюджету" від 13.05.2015 
№30/04-10/270 

 

 
1. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 2. 
 
3. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 3. 

 
4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

згідно з додатком 4. 
 
5. Затвердити спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 

2015 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з 
додатком 5.  

 
6. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 6. 
 

 
 
Міський голова         В. Погорелов 



 
Пояснювальна записка 

до доповнення 1 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 
2015 рік" 

 
Враховуючи клопотання управління праці та соціального захисту 

населення пропонується перерозподіл бюджетних коштів  для забезпечення 
фактичних нарахувань по субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  в сумі 
290,62 грн. 

По управлінню капітального будівництва пропонується перерозподіл 
бюджетних призначень для забезпечення обсягу виконання робіт відповідно 
до кошторисної вартості   в сумі 1 160 000 грн. та зменшення бюджетних 
призначень на 1 200 000 грн.  для передачі  їх до загального фонду. 

По департаменту міського господарства пропонується перерозподіл 
бюджетних призначень  в сумі 200 000 грн. для реалізації Програми 
реконструкції та капітального ремонту системи  зовнішнього освітлення 
міста Ужгорода на 2012-2016 роки та зменшення бюджетних призначень на  
1 000 000 грн.  для передачі  їх до загального фонду та 84 000 грн. для 
перерозподілу міськвиконкому на придбання ксерокса. 

З метою забезпечення потреби у фінансуванню видатків загального фонду  
проведено балансування джерел та перерозподіл  коштів переданих із 
загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку  та коштів 
бюджету розвитку по департаменту міського господарства по КТКВК 100102 
"Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади" на            
2 284 000 грн. ( додатки 1,6). 

За рахунок зменшення видатків по спеціальному фонду бюджету розвитку 
збільшено видатки загального фонду бюджету у сумі 2 200 000 грн.: 

головному розпоряднику управління у справах культури,спорту,сім'ї та 
молоді у сумі 650 000 грн. на придбання путівок для оздоровлення дітей на 
Програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2016 року; 

головному розпоряднику управлінню освіти у сумі 50 000 грн. для 
оздоровлення дітей на Програму відпочинку та оздоровлення дітей на період 
до 2016 року 

головному розпоряднику управлінню праці та соціального захисту 
населення у сумі 800 000 грн. для надання матеріальної допомоги на 
лікування онкохворих дітей на Програму додаткових гарантій соціального 
захисту громадян у 2015 році. 

головному розпоряднику міськвиконком 700 000 грн. по програмі 
розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки 

У зв'язку з необхідністю проведення поточних видатків (придбання 
костюмів для спеціалістів та інвентаря для в/ч 1778 по Програмі підтримки 
учасників антитерористичної операції на 2015 рік) проведено перерозподіл 
між поточними та капітальними видатками в сумі 191 930 грн. – зменшено 



видатки по спеціальному фонду бюджету і відповідно збільшено видатки по 
загальному фонду. 

Для виплати у повному обсязі індексації заробітної плати здійснено 
перерозподіл бюджетних призначень в межах загального обсягу управлінню 
освіти. 

За рахунок залишку коштів на 01.01.2015 року по цільовому фонду 
пропонується збільшення бюджетних призначень  Ужгородській міській раді 
на Програмі виконання рішень судів та інших виконавчих документів у сумі  
10 017 грн. 

 
 
Начальник 
фінансового управління       Л.М.Гах 



(грн.)

з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

03 Міськвиконком 891 930,00 891 930,00 -107 930,00 -107 930,00 -107 930,00 -107 930,00 784 000,00

250404 0133 Інші видатки 891 930,00 891 930,00 -191 930,00 -191 930,00 -191 930,00 -191 930,00 700 000,00

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

15
Управління  праці та 
соціального захисту населення 800 000,00 800 000,00 800 000,00

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Додаток 1

до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

за головними розпорядниками коштів

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

1



з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

090202 1030

 Пільги ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам 
, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань  на придбання 
твердого  палива та скрапленого газу 290,62 290,62 290,62

2



з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Пільги ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, 
ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного 
захисту, ветеранам Державної 
служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту 
та ветеранів Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту 
інформації України; звільненим зі 
служби за віком, у зв’язку з 
хворобою або вислугою років 
працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького 
складу 

3



з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

090205 1030

кримінально-виконавчої системи; 
особам, звільненим із служби 
цивільного захисту за віком, через 
хворобу або за вислугою років, та які 
стали інвалідами під час виконання 
службових обов’язків; дітям (до 
досягнення повноліття) працівників 
міліції, осіб начальницького складу 
податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або 
померлих у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, батькам 
та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу служби 
цивільного захисту, які загинули 
(померли) або зникли безвісти під 
час виконання службових обов’язків 
на придбання твердого палива -127,88 -127,88 -127,88
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з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

090216 1070

Пільги багатодітним сім'ям, 
дитячим будинкам сімейного типу 
та прийомним сім'ям, в яких не 
менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а 
також сім'ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, 
на придбання твердого палива та 
скрапленого газу -162,74 -162,74 -162,74

090412 1090
Інші видатки на соціальний захист 
населення 800 000,00 800 000,00 800 000,00

10 Управління освіти 50 000,00 50 000,00 27 000,00 -27 000,00 50 000,00

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 6 000,00 27 000,00 -21 000,00 6 000,00

070802 0990
Методична робота ,інші заходи у 
сфері народної освіти -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00

070201 0921

Загальноосвітні школи( в т.ч. 
школа-дитячий садок , інтернат 
при школі ), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми 50 000,00 50 000,00 50 000,00

24
Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді 650 000,00 650 000,00 650 000,00

5



з них:

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

видатки 
споживанн

я

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

091108 1040

Заходи з оздоровлення та 
відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення гроиадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 650 000,00 650 000,00 650 000,00

40
Департамент міського 
господарства -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00

Разом видатків 2 391 930,00 2 391 930,00 27 000,00 -27 000,00 0,00 -2 391 930,00 0,00 0,00 0,00 -2 391 930,00 -2 391 930,00 -2 391 930,00 0,00

Б.АндріївСекретар ради

6



до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання
"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

№

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 8

03 Міськвиконком -107 930

010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 84 000

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки -191 930

40
Департамент міського 
господарства -1 084 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція системи зовнішнього 
освітлення міста Ужгород 200 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки -1 284 000

47
Управління капітального 
будівництва -1 200 000

Додаток 2

Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються

(грн.)

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 

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

1



1 2 3 4 5 6 7 8

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальні видатки -200 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти
Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по 
вул.Белінського,23 -270 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат 
при школі), спецiалiзованi школи, 
лiцеї, гiмназiї, колегiуми Капітальні видатки -400 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Капітальний ремонт будівлі по вул. 
Небесної Сотні, 4,6 м.Ужгород 230 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція зовнішньої каналізаційної 
мережі будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі 50 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція каналізаційного колектора Д-
600 мм, по вул. Ерделі, м.Ужгород 200 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-
2,НФС-3 -560 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція каналізаційного колектора 
по вул. Тельмана 80 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція приміщень  будівлі по вул.8-
Березня, 46 б 600 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-
2, НФС-3 -600 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція КОС (реконструкція 
аеротенка-освітлювача) -330 000

РАЗОМ: -2 391 930

Секретар ради Б.Андріїв

2



          №

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

01 Ужгородська міська рада 10 017 10 017

240900 0133

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

Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 10 017 10 017

03 Міськвиконком 891 930 -191 930 700 000

250404 0133 Інші видатки
Програма підтримки учасників антитерористичної 
операції на 2015 рік 191 930 -191 930

250404 0133 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки 700 000 700 000

10 Управління освіти 50 000 50 000
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 
до 2016 року

50 000 50 000

15
Управління праці та соціального 
захисту населення 800 000 800 000

090412 1090
Інші видатки на соціальний захист 
населення

Програма додаткових гарантій соціального захисту 
громадян у 2015 році 800 000 800 000

Додаток  3
до рішення ХХVII сесії міської ради  VI  скликання 

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Перелік  регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2015 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода 

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

1



1 2 3 4 5 6 7

24
Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді 700 000 700 000

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку 
дітей, крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення гроиадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 
до 2016 року 700 000 700 000

40 Департамент міського господарства -1 084 000 -1 084 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Програма реконструкції та капітального ремонту
системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на
2012-2016 роки" 200 000 200 000

170703 0456

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

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки -1 284 000 -1 284 000

Всього 2 391 930 -1 265 913 1 126 017

Б.АндріївСекретар ради                                                                                                                                                                       

2



№

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 2 391 930 -2 381 913 -2 391 930 10 017

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 2 391 930 -2 381 913 -2 391 930 10 017

208100 На початок періоду 10 017 10 017

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 2 391 930 -2 391 930 -2 391 930 0

600000 Фінансування за активними операціями 2 391 930 -2 381 913 -2 391 930 10 017

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 2 391 930 -2 381 913 -2 391 930 10 017

602100 На початок періоду 10 017 10 017

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 2 391 930 -2 391 930 -2 391 930 0

Секретар ради

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Додаток 4

Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом

до рішення   ХХVIІ   сесії міськради VI скликання

Б. Андріїв

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

Код Назва



      Додаток  5 

      до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання 

      "Про зміни до бюджет міста на 2015 рік" 

          №  
Спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2015 року  

за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
         (грн.) 
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету 

Назва головного розпорядника 
коштів 

        Видатки спеціального фонду 

з них:   
з них: 

з них: 

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 
видатки 

споживання оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку 

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 

фонду до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01   Ужгородська міська рада 10 017 10 017           



240900 0133 

Цільові фонди, утворені 
Верховною Радою 
Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої 
влади (судові витрати) 10 017 10 017           

    Разом видатків  10 017 10 017           

 Секретар ради     Б.Андріїв   
 



      Додаток  6 

      до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання 

      "Про зміни до бюджет міста на 2015 рік" 

          №  
Перерозподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

за головними розпорядниками коштів  
         (грн.) 
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету 

Назва головного розпорядника 
коштів 

        Видатки спеціального фонду 

з них:   
з них: 

з них: 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету 

Код 
функціонально
ї класифікації 
видатків та 
кредитування  
бюджетів Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

Всього 
видатки 

споживанн
я оплата 

праці 

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії 

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку 

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40   
Департамент міського 
господарства 1 200 000       1 200 000 1 200 000   

100102 0610 
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади 2 284 000       2 284 000 2 284 000   

150101 0490 Капiтальнi вкладення 200 000       200 000 200 000   

170703 0456 

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг -1 284 000       -1 284 000 -1 284 000   

47   
Управління капітального 
будівництва -1 200 000       -1 200 000 -1 200 000   

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти -470 000       -470 000 -470 000   

070201 0921 
Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат -400 000       -400 000 -400 000   



при школі), спецiалiзованi 
школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 

150101 0490 Капiтальнi вкладення -330 000       -330 000 -330 000   

    Разом видатків  0       0 0   

 Секретар ради     Б.Андріїв   
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