
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2015 рік 
 
 
 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України,  
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2015 рік 
згідно з додатком 1. 

 
 2. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за 
головними розпорядниками коштів 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 зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

за рахунок субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
міського бюджету згідно з додатком 4. 

 
5. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 5. 
 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.  

 
 
Міський голова         В. Погорелов 



 Супровідна записка 
до проекту рішення ХХУІІ сесії міської ради VI скликання 

«Про зміни до бюджету міста на 2015 рік» 
 В зв'язку з необхідністю виділення коштів для реалізації заходів 
запланованих на міську Програму впровадження молодіжної, сімейної, 
демографічної та гендерної політики на 2011-2015 роки, здійснено 
перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках, а саме: 

зменшено міськвиконкому по КФК 250404 "Інші видатки" на Програму 
розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-2016 роки"            
на 50 000 грн.;  

збільшено управлінню у справах культури, спорту, сім'ї та молоді        
на 50 000 грн. по КФК 091103 "Соціальні програми і заходи державних 
органів у справах молоді" на міську Програму впровадження молодіжної, 
сімейної, демографічної та гендерної політики на 2011-2015 роки   на 50 000 
грн. 

В зв'язку з прийняттям 17 вересня 2015 року Верховною Радою 
України Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 
Державний бюджет України на 2015 рік” (щодо підвищення прожиткового 
мінімуму та мінімальної заробітної плати) збільшено обсяги освітньої 
субвенції на 3 791 200 грн. та медичної субвенції на 2 313 000 грн. 

Збільшено видатки міськвиконкому у сумі 1 458 560 грн. за рахунок 
субвенції з державного бюджету на КФК 250203 "Проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". 

Здійснено перерозподіл по управлінню  праці та соціального захисту 
населення по КФК 250404 "Інші видатки" , а саме зменшено по КЕКВ 
2282"Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесених до заходів розвитку" на 7830 грн., та збільшено на КЕКВ 2111 
"Заробітна плата" на 5750 грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" 
2080 грн. для проведення оплати громадських робіт.   

Враховуючи листи управління капітального будівництва від 10.09.2015 
№25/01-142 та від 17.09.2015 №25/01-146 пропонується перерозподіл 
бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків та між 
об’єктами охорони здоров’я в сумі 320 000 тис. грн., комунального 
господарства в сумі 1 430 000 грн. 



По департаменту міського господарства пропонується перерозподіл 
бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків в сумі 
100 000 грн. 

 

Начальник фінансового управління     Л. Гах 



Додаток 1

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 7 562 760 7 562 760

41000000 Від органів державного управління 7 562 760 7 562 760

41030000 Субвенції 7 562 760 7 562 760

41033900 Освітня субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 3 791 200 3 791 200

41034200 Медична субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 2 313 000 2 313 000

41037000 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів

1 458 560 1 458 560

Всього доходів 7 562 760 7 562 760

Секретар ради Б. Андріїв

 до рішення  ХХVІІ  сесії    VI    скликання

                                                      № 

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1



(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 -50 000 -50 000 -50 000

250404 0133 Інші видатки -50 000 -50 000 -50 000

15
Управління  праці та 
соціального захисту населення 5 750

250404 0133 Інші видатки 5 750

24

Управління у справах 
культури, спорту, сім'ї та 
молоді 50 000 50 000 50 000

091103 1040

Соціальні програми і заходи 
державних органів у справах 
молоді 50 000 50 000 50 000

Додаток  2
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

Назва головного розпорядника коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету Код 

функціон
альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання  

бюджетів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

з них:

Всього Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання

1



з них:

з них:

Назва головного розпорядника коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету Код 

функціон
альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув
ання  

бюджетів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

з них:

Всього Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

видатки 
розвитку

видатк
и 

спожив
ання

40
Департамент міського 
господарства 0 0 0 0 0

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних 
доріг -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

47
 Управління капітального 
будівництва 0 0 0 0

080800 0726
Центри первинної медичної 
(медико-санiтарної) допомоги 170 000 170 000 170 000 170 000

150101 0490 Капітальні вкладення -170 000 -170 000 -170 000 -170 000

Разом видатків 0 50 000 5 750 -50 000 0 0 0 0 0

Б.АндріївСекретар ради

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

03 Міськвиконком -50 000 -50 000

250404 0133 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки -50 000 -50 000

24
Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді 50 000 50 000

091103 1040
Соціальні програми і заходи 
державних органів у справах молоді

Міська Програма впровадження молодіжної, 
сімейної, демографічної та гендерної політики на 
2011-2015 роки 50 000 50 000

Всього

Секретар ради Б.Андріїв

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

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 

1



№

(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 1 458 560 1 458 560 1 458 560

250203 0160

Проведення виборів 
депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, 
міських голів 1 458 560 1 458 560 1 458 560

10 Управління освіти 3 791 200 3 791 200 2 781 500 3 791 200

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в 
т.ч. школа-дитячий 
садок,інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, 
ліцеї,гімназії,колегіуми 3 791 200 3 791 200 2 781 500 3 791 200

14 Відділ охорони здоров'я 2 313 000 2 313 000 1 696 600 2 313 000

080101 0731 Лікарні 1 119 900 1 119 900 821 600 1 119 900

080203 0733 Пологові будинки 436 700 436 700 320 000 436 700

        Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Додаток 4

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 рахунок субвенції з державного бюджету

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

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

080800 0726
(медико-санітарної) 
допомоги 511 100 511 100 375 000 511 100

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії
(крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і 245 300 245 300 180 000 245 300

Разом видатків 7 562 760 7 562 760 4 478 100 7 562 760

Б.АндріївСекретар ради

2



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

40
Департамент міського 
господарства 0

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 100 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки -100 000

47
Управління капітального 
будівництва 0

080800 0726
Центри первинної медичної 
(медико-санiтарної) допомоги Капітальні видатки 170 000

150101 0490 Капітальні вкладення Капітальні видатки -200 000

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

Додаток 5
до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"
№

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

(грн.)

Код 
функціональн

ої 
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 

1



1 2 3 4 5 6 7 8

150101 0490 Капітальні вкладення

Реконструкція приміщень будівлі по вул.8-
Березня,46б 1 050 000 59 426 500 150 000

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція водопровідної мережі Д-125 мм 
по вул.Жатковича (м-н Дравці) 980 000 93 64 200 980 000

150101 0490 Капітальні вкладення Реконструкція водогону по вул. Погорєлова 1 260 000 56 548 800 300 000

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструція підземного водозабору "Минай" 
с .Холмок Ужгородського р-ну -1 280 000

150101 0490 Капітальні вкладення
Реконструкція хлораторних НФС-1,НФС-
2,НФС-3 -120 000

РАЗОМ: 0

Секретар ради Б.Андріїв
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