
Доповнення  

до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" 

 

Враховуючи висновок фінансового управління Ужгородської міської ради 

про перевиконання дохідної частини бюджету міста від 08.08.2016 №464/30/03-

20, рішення четвертої сесії Закарпатської обласної ради VII скликання від 

28.07.2016 № 389 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 05.01.2016 

№134 "Про обласний бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 17.03.2016, 

05.04.2016,14.06.2016)": 
 

1. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2. 

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

розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються згідно з додатком 3. 

3. Затвердити зміни до переліку об’єктів по бюджету розвитку, видатки по 

яких у 2016 році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету 

згідно з додатком 4. 

4. Затвердити зміни до розподілу видатків за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету за головними розпорядниками коштів міського бюджету 

згідно з додатком 5. 

5. Затвердити розподіл видатків від перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету міста за головними розпорядниками коштів згідно з 

додатком 6. 

6. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та субвенцій з 

державного і обласного бюджетів згідно з додатком 7. 

7. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно з 

додатком 8. 

8. 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  



    Супровідна записка до доповнення 

проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" 

 

За підсумками січня-липня 2016 року доходи загального фонду 

бюджету міста (без врахування трансфертів) склали 261 438 245 грн., що на 

5,7 відсотка більше планових розрахунків на цей період. Згідно пункту 7 

статті 78 Бюджетного кодексу України факт перевиконання загального фонду 

місцевих бюджетів не менше ніж 5 % є підставою для внесення змін до 

рішень про відповідний бюджет. 

Розподіл видатків від перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету міста розглядався на засіданні комісії з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування. Згідно 

протоколу № 33 від 02.08.2016 року підготовано доповнення до проекту 

рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік". 

Дохідну частину загального фонду бюджету міста (без врахування 

трансфертів) на 2016 рік пропонується збільшити на 10 413 339 грн. (додаток 

8) 

На видатки по загальному фонду бюджету спрямовано  8 982 467 грн., 

по спеціальному фонду шляхом передачі коштів загального фонду до 

бюджету розвитку – 1 430 872 грн., разом – 10 413 339 грн. (додаток 6). 

У розрізі головних  розпорядників коштів по загальному фонду: 

- у зв’язку з передачею виконкому Ужгородської міської ради 

функцій реєстрації місця проживання громадян, реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб 

підприємців, державного архітектурно-будівельного контролю 

місьвиконкому збільшено видатки по КТКВК 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» в сумі 2 381 174 грн., з них  на виплату заробітної плати – 

1 686 700 грн., нарахування на заробітну плату – 371 074 грн., на придбання 

паперу, картриджів, виготовлення бланків, виготовлення меблів, стелажів, 

придбання шаф файлевих металевих для картотеки – 323 400 грн.  

- управлінню освіти  збільшено видатки по загальному фонду в 

сумі 2 968 725 грн., в т. ч.  2 014 125 грн. для фінансування професійно-

технічних закладів міста у вересні місяці;  944 600  грн. по КТКВК 070201 

"Загальноосвітні школи( в т.ч. школи-дитячий садок, інтернат при школі), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми" на виплату заробітної плати 

та нарахування на заробітну плату у зв’язку з введенням посад лікарів у 

школах ,  збільшенням педагогічних годин у зв’язку із збільшенням кількості 

класів та учнів; 10 000 грн. по КТКВК 010116 «Органи місцевого 

самоврядування» на виплату заробітної плати. 

- управлінню капітального будівництва збільшено видатки на 17 

568 грн. по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на оплату 

праці. 

- відділу охорони здоров’я  збільшено видатки у загальній сумі  

3 310 000 грн., в тому числі:  



- по КТКВК 080101  «Лікарні»  - 2 014 060 грн., з них на виплату 

заробітної плати –588 360 грн., нарахування на заробітну плату – 129 500 

грн., на придбання хімреактивів для лабораторій та пального – 70 000 грн., на 

оплату послуг – 299 100, з них 80 000 грн. на поточний ремонт 

гастроентереологічного відділення та 30 000 грн. – анестезіологічного 

відділення в ЦМКЛ., 95 000 грн. на встановлення парапетів у міській 

клінічній дитячій лікарні на комунальні послуги та енергоносії –           

927 100 грн.;            

-  по КТКВК 080203  «Пологові будинки»  - 156 000 грн.,  з них на 

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 120 000 грн., на оплату 

продуктів харчування – 36 000 грн.;  

- по КТКВК 080800 «Центри первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги»  - 252 200 грн.,  з них на медикаменти та 

перев’язувальні матеріали – 50 000 грн., на комунальні послуги та 

енергоносії – 121 200 грн.; оплату послуг - 15 000 грн.; придбання пального - 

40 000 грн.,  на відшкодування пільгових рецептів – 20 000 грн., інші видатки 

-  6 000 грн.;  

- по КТКВК 080300 «Поліклініки і амбулаторії»  - 199 685 грн., з 

них на нарахування на заробітну плату - 44 100 грн.,  на придбання 

хімреактивів для лабораторій та пального – 55 750 грн., на медикаменти та 

перев’язувальні матеріали – 24 700 грн., на відшкодування коштів по 

пільговим рецептам – 33 335 грн. , на оплату послуг – 26 800 на поточний 

ремонт газового котла, на оплату електроенергії – 15 000 грн,  

- по КТКВК 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» - 288 455  

грн., з них на Програму «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби в 

місті на 2014-2017 роки» - 188 455 грн., Програму внутрішнього епідемічного 

контролю закладів бюджетної сфери м. Ужгород на 2015-2017 роки - 100 000 

грн.; 

- по КТКВК 081009 «Забезпечення централізованих заходів з 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на Програму 

профілактики, діагностики та лікування цукрового діабету у населення м. 

Ужгорода на 2015-2017 роки – 250 000 грн.; 

- по КТКВК 081010 «Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих» на Програму профілактики, діагностики та лікування 

злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 2015-2016 роки  –            

149 600 грн. 

- управлінню праці та соціального захисту населення збільшено 

видатки у сумі 130 000 грн. на Програму фінансування видатків на житлово-

комунальні послуги  Почесним громадянам м. Ужгорода  та делегатам І з'їзду 

Народних Комітетів  Закарпатської України на 2016 рік. 

- управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 

збільшено видатки у сумі 175 000 грн., з них             75 000 грн. на  Міську 

Програму  сімейної, молодіжної, демографічної, гендерної політики, 



попередження насильства в сім ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 

роки та 100 000 грн. на Програму розвитку фізичної культури та спорту, 

фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, покращення 

матеріально-технічної спортивної бази в м.Ужгород на 2016-2018 роки. 

В розрізі розпорядників коштів по спеціальному фонду: 

- по головному розпоряднику – управління освіти збільшено 

видатки по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школи-дитячий 

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

на "Капітальний ремонт благоустрою території УЗОШ І-ІІІ ст. №20 - ліцею 

"Лідер", м.Ужгород, вул.Сільвая,3" в сумі 430 872 грн.; 

- по головному розпоряднику - департамент міського 

господарства збільшено видатки по спеціальному фонду для фінансування 

"Програми благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки" в загальній сумі 

1 000 000 грн.  

 

Враховуючи клопотання головних розпорядників бюджетних коштів 

пропонується перерозподіл бюджетних призначень спеціального фонду між 

кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування (КТКВК), а саме: 

- по головному розпоряднику – міськвиконкому по «Комплексній 

програмі відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки» 

збільшити видатки по загальному фонду на 25 647 грн за рахунок зменшення 

видатків по спеціальному фонду на цю ж суму; 

- по головному розпоряднику – управління освіти пропонується 

змінити назву об’єкта з «Капітальний ремонт каналізаційної системи 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, вул.Підгірна,43, 

м.Ужгород» на «Реконструкція каналізаційної мережі Ужгородської 

спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, вул.Підгірна,43, м.Ужгород» без 

зміни річних призначень; 

- по головному розпоряднику - департамент міського господарства 

провести перерозподіл бюджетних призначень між КТКВК в загальній сумі 

5 779 633 грн., в т.ч.: 

- зменшити видатки на фінансування «Комплексної програми 

відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки» в загальній 

сумі 5 779 633 грн.; 

- збільшити видатки на фінансування «Програми капітального ремонту 

житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки» в загальній сумі 

1 347 503 грн.; 

- збільшити видатки на фінансування «Програми благоустрою 

м. Ужгорода на 2015-2017 роки"» в загальній сумі 2 005 130 грн.; 

- збільшити видатки на фінансування «Програми реконструкції 

вуличного освітлення міста Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки» в 

загальній сумі 2 427 000 грн.; 

 



Враховуючи рішення четвертої сесії Закарпатської обласної ради VII 

скликання від 28.07.2016 № 389 "Про внесення змін до рішення обласної 

ради від 05.01.2016 №134 "Про обласний бюджет на 2016 рік" (зі змінами від 

17.03.2016, 05.04.2016,14.06.2016)" пропонується збільшити видатки 

бюджету міста (головний розпорядник - управління освіти) за рахунок 

коштів „Іншої субвенції” з обласного бюджету на загальну суму 917 800 грн., 

а саме: 

- збільшити видатки загального фонду на 160 000 грн., в т.ч.: 

- на «Поточний ремонт навчальних приміщень у Державному 

навчальному закладі «Ужгородський центр професійно-технічної 

освіти» в сумі 80 000 грн.; 

- на «Поточний ремонт даху Ужгородського вищого комерційного 

училища Київського національного торговельно-економічного 

університету» в сумі 80 000 грн.; 

- збільшити видатки спеціального фонду  на 757 800 грн., в т.ч.: 

- на «Придбання обладнання для майстерень Державного навчального 

закладу «Ужгородський центр професійно-технічної освіти» в сумі 

50 000 грн.; 

- по «Ужгородському вищому професійному училищу торгівлі та 

технологій харчування (57,8 тис.грн. – придбання обладнання для майстерень 

та 600,0 тис.грн. – капітальний ремонт майстерні-кафе)» в сумі 657 800 грн.; 

- на «Придбання обладнання для майстерень Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного торговельно-економічного 

університету» в сумі 50 000 грн.; 

- змінити назву об’єкта з «Реконструкція будівель колишньої котельні 

у м.Ужгороді по вул.Ф.Тіхого,13 Б під спортивно-реабілітаційний центр для 

інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО» на 

«Реконструкція комплексу будівель під спортивно-реабілітаційний центр  

інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО по 

вул.Ф.Тіхого,13б в м.Ужгороді» без зміни річних призначень. 

 

 

 

В.о.начальника фінансового управління    О. Кенс 



(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 25 647 25 647 -25 647 -25 647 -25 647 -25 647 0

250404 0133 Інші видатки 25 647 25 647 -25 647 -25 647 -25 647 -25 647 0

10 Управління освіти 0 0 0 0 0

070201 0921 Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми -449 000 -449 000 -449 000 -449 000 -449 000

150110 0921

Проведення невідкладних 

відновлювальних робіт, будівництво 

та реконструкція загальноосвітніх 

навчальних закладів 449 000 449 000 449 000 449 000 449 000

40

Департамент міського 

господарства 0 0 0 0 0

100102 0610

Капiтальний ремонт житлового 

фонду мiсцевих органiв влади 2 883 870 2 883 870 2 883 870 2 883 870 2 883 870

100106 0610 Капiтальний ремонт житлового 

фонду об’єднань спiввласникiв 

багатоквартирних будинкiв 684 000 684 000 684 000 684 000 684 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -3 758 141 -3 758 141 -3 758 141 -3 758 141 -3 758 141

з них:

видатки 

розвитку
Всього

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

за головними розпорядниками коштів 

видатки 

споживан

ня

з них:

видатки 

розвитку

Код 

типової 

відомчої 

класифіка

ції 

видатків 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я  бюджетів

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

 бюджет 

розвитку

Додаток  2

до рішення     сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

№

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік

Разом

Код 

тимчасов

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

1



з них:

з них:
з них:

видатки 

розвитку
Всього

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

видатки 

споживан

ня

з них:

видатки 

розвитку

Код 

типової 

відомчої 

класифіка

ції 

видатків 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я  бюджетів

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

 бюджет 

розвитку

Разом

Код 

тимчасов

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 190 271 190 271 190 271 190 271 190 271

Разом видатків 25 647 25 647 -25 647 -25 647 -25 647 -25 647 0

Секретар ради                                                                                                                                                                                                        А.Сушко

2



до рішення   сесії міськради VIІ скликання

№

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 -25 647

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки -25 647

10 Управління освіти 430 872

070201 0921 Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми Капітальні видатки -18 128

150110 0921

Проведення невідкладних 

відновлювальних робіт, будівництво та 

реконструкція загальноосвітніх 

навчальних закладів

Реконструкція каналізаційної мережі 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2, вул.Підгірна,43, м.Ужгород 449 000 0,0 449 000 449 000

40 Департамент міського господарства 1 000 000

100102 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

мiсцевих органiв влади Капітальні видатки 2 883 870

100106 0610 Капiтальний ремонт житлового фонду 

об’єднань спiввласникiв 

багатоквартирних будинкiв Капітальні видатки 684 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 4 241 859

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Реконструкція мереж  та об'єктів благоустрою 

історичної частини міста -8 000 000

Разом видатків на 

поточний рік

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.)

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 

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 Капітальні видатки 1 190 271

РАЗОМ: 1 405 225

Секретар ради                                                                                                                                                                                   А.Сушко

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

10 Управління освіти 757 800

070501 0930 Професійно-технічні заклади освіти

Придбання обладнання для майстерень ;Державного 

навчального закладу «Ужгородський центр професійно-

технічної освіти” 50 000

070501 0930 Професійно-технічні заклади освіти

Ужгородському вищому професійному училищу торгівлі 

та технологій харчування (57,8 тис.грн. – придбання 

обладнання для майстерень та 600,0 тис.грн. – 

капітальний ремонт майстерні-кафе) 657 800

070501 0930 Професійно-технічні заклади освіти

Придбання обладнання для майстерень Ужгородського 

вищого комерційного училища Київського 

національного торговельно-економічного університету 50 000

47

Управління капітального 

будівництва 0

Додаток 4

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Зміни до переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

(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

до рішення      сесії міськради VІІ скликання

1



1 2 3 4 5 6 7 8

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція будівель колишньої котельні у 

м.Ужгороді по вул. Ф.Тіхого, 13 Б під спортивно-

реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату та інвалідів АТО -500 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція комплексу будівель під спортивно-

реабілітаційний центр  інвалідів з ураженням опорно-

рухового апарату та інвалідів АТО по вул.Ф.Тіхого,13б в 

м.Ужгороді 36 056 544 0 36 056 544 500 000

РАЗОМ: 757 800

  Секретар ради                                                                                                                                       А.Сушко

2



№

(грн.)

з них:

з них:

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

10 Управління освіти 160 000 160 000 757 800 757 800 757 800 917 800

070501 0930 Професійно-технічні заклади освіти 160 000 160 000 757 800 757 800 757 800 917 800

Разом видатків 160 000 160 000 757 800 757 800 757 800 917 800

з них:

видатки 

розвитку  бюджет 

розвитку

Код 

функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня  

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Найменування коду тимчасової класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток  5

до рішення         сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджет міста на 2016 рік"

Зміни до розподілу видатків за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

за головними розпорядниками коштів міського бюджету 

Разом

Всього

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

видатки 

розвитку

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

з них:

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків 

місцевого 

бюджету

оплата праці

Секретар ради                                                                                                                                                                                                                                        А.Сушко

оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Всього
видатки 

споживання

видатки 

спожив

ання

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 2 381 174 2 381 174 1 686 700 0 0 0 0 0 2 381 174

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 2 381 174 2 381 174 1 686 700 0 2 381 174

10 Управління освіти 2 968 725 2 968 725 1 779 686 28 600 430 872 430 872 430 872 430 872 3 399 597

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 10 000 10 000 8 200 0 10 000

070201 0921 Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 

школа-дитячий садок, iнтернат 

при школі), спецiалiзованi школи, 

лiцеї, гiмназiї, колегiуми 944 600 944 600 774 810 430 872 430 872 430 872 430 872 1 375 472

070501 0930

Професійно-технічні заклади 

освіти 2 014 125 2 014 125 996 676 28 600 0 2 014 125

14 Відділ охорони здоров'я 3 310 000 3 310 000 588 360 1 063 300 0 0 0 0 3 310 000

080101 0731 Лікарні 2 014 060 2 014 060 588 360 927 100 0 2 014 060

080203 0733 Пологові будинки 156 000 156 000 0 156 000

080800 0726

Центри первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 252 200 252 200 121 200 0 252 200

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії (крім

спеціалізованих поліклінік та

загальних і спеціалізованих

стоматологічних поліклінік) 199 685 199 685 15 000 0 199 685

081002 0763 Інші заходи по охороні здоров"я 288 455 288 455 0 288 455

081009 0763

Забезпечення централізованих 

заходів з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет 250 000 250 000 0 250 000

оплата 

праці

Всього
видатки 

споживання

видатки 

споживання

        Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Додаток  6

до рішення    сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

№

Розподіл видатків від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста за головними розпорядниками коштів

з них:

видатки 

розвитку

з них:

Разом

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

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

1



з них:

з них:

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

оплата 

праці

Всього
видатки 

споживання

видатки 

споживання

        Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

з них:

видатки 

розвитку

з них:

Разом

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

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

081010 0763

Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих 149 600 149 600 0 149 600

15

Управління  праці та 

соціального захисту населення 130 000 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000

091207 1010

Пільги,що надаються населенню 

(крім ветеранів війни і праці, 

військової служби, органів 

внутрішніх справ та громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи), на 

оплату житлово-комунальних 

послуг і природного газу (пільги 

Почесним громадянам ) 130 000 130 000 130 000

24

Управління у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді 175 000 175 000 0 0 0 0 0 0 175 000

091103 1040

Соціальні програми і заходи 

державних органів у справах 

молоді 75 000 75 000 0 75 000

130112 0810 Інші видатки 100 000 100 000 0 100 000

40

Департамент міського 

господарства 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

 47

Управління капітального 

будівництва 17 568 17 568 14 400 0 0 0 0 0 17 568

2



з них:

з них:

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

оплата 

праці

Всього
видатки 

споживання

видатки 

споживання

        Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

з них:

видатки 

розвитку

з них:

Разом

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

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 17 568 17 568 14 400 0 17 568

Разом видатків 8 982 467 8 982 467 4 069 146 1 091 900 1 430 872 1 430 872 1 430 872 1 430 872 10 413 339

Секретар ради                                                                                                                                                          А.Сушко

3



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 25 647 -25 647 0

250404 0133 Інші видатки

Комплексна програма відновлення історичного центру 

м. Ужгорода на 2015-2016 роки 25 647 -25 647 0

14 Відділ охорони здоров'я

688 055 0 688 055

081009 0763 Забезпечення централізованих заходів 

з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

Програма профілактики, діагностики та лікування 

цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2015-

2017 роки

250 000 250 000

081010 0763 Централізовані заходи з лікування 

онкологічних хворих

Програма профілактики, діагностики та лікування 

злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 

2015-2016 роки 149 600 149 600

081002 0763 Інші заходи по охороні здоров'я Програма "Розвиток  нефрологічної та гемодіалізної 

служби в місті на 2014-2017 роки"  
188 455 188 455

081002 0763 Інші заходи по охороні здоров'я Програма внутрішнього епідеміологічного контролю 

закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2015-2017 

роки 100 000 100 000

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонд

Додаток  7

до рішення         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 та субвенцій з державного і обласного бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету



1 2 3 4 5 6 7

15 Управління праці та соціального 

захисту населення

130 000 130 000

091207 1060 Пільги,що надаються населенню (крім 

ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи), на 

оплату житлово-комунальних послуг і 

Програма фінансування видатків на житлово-

комунальні послуги  Почесним громадянам м. 

Ужгорода  та делегатам І з'їзду Народних Комітетів  

Закарпатської України на 2016 рік

130 000 130 000

24 Управління у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді

175 000 175 000

091103 1040 Соціальні програми і заходи 

державних органів у справах молоді

Міська Програма  сімейної, молодіжної, 

демографічної, гендерної політики, попередження 

насильства в сім ї та протидії торгівлі людьми на 2016-

2020 роки
75 000 75 000

130112 0810 Інші видатки Програма розвитку фізичної культури та спорту, 

фінансової підтримки кращих спортсменів та команд, 

покращення матеріально-технічної спортивної бази в 

м.Ужгород на 2016-2018 роки
100 000 100 000

40 Департамент міського господарства 0 1 000 000 1 000 000

100102 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 

міста Ужгород на 2015-2017 роки 663 503 663 503

100102 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

мiсцевих органiв влади

Комплексна програма відновлення історичного центру 

м.Ужгорода на 2015-2016 роки 2 220 367 2 220 367

100106 0610 Капiтальний ремонт житлового фонду 

об’єднань спiввласникiв 

багатоквартирних будинкiв

Програма капітального ремонту житлового фонду 

міста Ужгород на 2015-2017 роки 684 000 684 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реконструкції вуличного освітлення міста 

Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки 2 427 000 2 427 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки 1 814 859 1 814 859

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Комплексна програма відновлення історичного центру 

м.Ужгорода на 2015-2016 роки -8 000 000 -8 000 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки 1 190 271 1 190 271

Всього 1 018 702 974 353 1 993 055



1 2 3 4 5 6 7

Секретар ради                                                                                                                                                          А.Сушко



Додаток 8

№

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 9 930 000 9 930 000

11000000
ПОДАТОК НА ДОХОДИ, ПОДАТКИ НА ПРИБУТОК, ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ 

РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 3 630 000 3 630 000

11010000  Податок та збір на доходи фізичних осіб 3 630 000 3 630 000

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати 2 700 000 2 700 000

11010200 

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 

одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами 1 010 000 1 010 000

11010400 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата 170 000 170 000

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового 

утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 

Податкового кодексу -250 000 -250 000

14000000 ВНУТРІШНІ ПОДАТКИ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ 2 050 000 2 050 000

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
2 050 000 2 050 000

18000000 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ 4 250 000 4 250 000

18010000 Податок на майно 1 950 000 1 950 000

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об'єктів нежитлової нерухомості  200 000 200 000

18010500  Земельний податок з юридичних осіб  400 000 400 000

18010600  Орендна плата з юридичних осіб 1 000 000 1 000 000

18010900  Орендна плата з фізичних осіб 350 000 350 000

18050000  Єдиний податок 2 300 000 2 300 000

18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 650 000 650 000

 до рішення               сесії міськради VІI скликання 

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

Спеціальний фонд

Зміни  обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1



Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 650 000 1 650 000

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 483 339 483 339

21000000 ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 120 339 120 339

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 

(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна 

власність 10 000 10 000

21010300 
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 10 000 10 000

21050000  Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  80 000 80 000
21080000 

Інші надходження 30 339 30 339

21081100  Адміністративні штрафи та інші санкції 10 339 10 339

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 20 000 20 000

22000000
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД НЕКОМЕРЦІЙНОЇ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 363 000 363 000

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 263 000 263 000

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 20 000 20 000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 213 000 213 000

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
30 000 30 000

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном 100 000 100 000

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, 

що перебуває в комунальній власності 100 000 100 000

Всього доходів 10 413 339 10 413 339

40000000 Офіційні трансферти 160 000 757 800 757 800 917 800

41000000 Від органів державного управління 160 000 757 800 757 800 917 800

41030000 Субвенції 160 000 757 800 757 800 917 800

41035000 Інші субвенції  160 000 757 800 757 800 917 800

Всього доходів 10 573 339 757 800 757 800 11 331 139
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Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Секретар ради                                                                                 А.Сушко
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