
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 IІI   сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 червня 2016 року   м. Ужгород    № 253 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2016 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 перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1. 
  2. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород згідно з 
додатком 2. 
 3. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об’єктів по бюджету 
розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються згідно з додатком 3. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 
(Гомонай В.В). 

 
 
 

Міський голова          Б. Андріїв  



(грн.)

з них:

з них:

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

14 Відділ охорони здоров'я 0 0 0 0 0

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та 
загальних і спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво 
та реконструкцiя лiкарень загального 
профiлю -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000

40
Департамент міського 
господарства 0 0 0 0 0

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -2 792 436 -2 792 436 -2 792 436 -2 792 436 -2 792 436

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 2 792 436 2 792 436 2 792 436 2 792 436 2 792 436

47
Управління капітального 
будівництва 0 0 0 0 0

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 
споживан

ня

Назва головного розпорядника коштів

з них:

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевого

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

Додаток  1
до рішення   ІІІ  сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

за головними розпорядниками коштів 

 07.06.2016р.  № 253
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік

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

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

1



з них:

з них:

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 
споживан

ня

Назва головного розпорядника коштів

з них:

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевого

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку 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

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

150101 0490 Капiтальнi вкладення 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво 
та реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

Разом видатків 0 0 0 0 0

А. СушкоСекретар ради

2



07.06.2016р. № 253

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

40 Департамент міського господарства 0 0

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма реконструкції вуличного освітлення міста 
Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки -2 792 436 -2 792 436

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки 2 792 436 2 792 436

Всього 0 0

Секретар ради А. Сушко

Додаток  2
до рішення   ІІІ  сесії міської ради  VIІ  скликання 

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Перелік  регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2016 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгород 

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1



до рішення ІІІ   сесії міськради VIІ скликання

07.06.2016р. № 253

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

14 Відділ охорони здоров'я 0

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та загальних 
і спеціалізованих стоматологічних 
поліклінік) Капітальні видатки 120 000

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя лiкарень загального 
профiлю

Реконструкція лабораторії ренгенологічного 
відділення міської поліклініки -120 000

40 Департамент міського господарства 0

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Реконструкція вуличного освітлення  міста  
Ужгорода (ІІ черга)                      -2 792 436

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки 2 255 000

170703 0456

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

Реконструкція вул. Перемоги (від вул. 
Грушевського до вул. Легоцького) -2 662 564

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

Код 
функціональної 
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 

Додаток 3

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються

(грн.)

1



1 2 3 4 5 6 7 8

170703 0456

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

Реконструкція перехрестя вулиць Перемоги- 
Легоцького з влаштуванням кругового руху 500 000 0 500 000 500 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Реконструкція пл. Кирпи 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000

47
Управління капітального 
будівництва 0

150101 0490 Капiтальнi вкладення Будівництво ДНЗ на 300  місць по вул. І.Франка 200 000 0 200 000 200 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. на 1000 учнівських місць 
по вул. І.Франка 300 000 0 300 000 300 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція системи опалення із влаштуванням 
автономної котельні будівлі Лінгвістичної гімназії 
по наб.Незалежності -500 000

РАЗОМ: 0

Секретар ради А. Сушко
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