
  

 

Доповнення 3 

до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2017 рік" №625 

 

 

 

1. Затвердити перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік  

за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2.  

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

бюджету розвитку, видатки по яких у 2017 році змінюються згідно з 

додатком 3. 

3. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, по яких 

вносяться зміни у фінансування в 2017 році за рахунок коштів бюджету        

м. Ужгород  та субвенцій з державного і обласного бюджетів згідно з                   

додатком 4. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв  



Додаток 2

до рішення        сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

№

(грн.)

з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=6+11

4000000 40

Департамент міського господарства (головний 

розпорядник)

4010000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець)

4016020 6020

Капітальний ремонт об'єктів житлового 

господарства 295 253 295 253 295 253 295 253

100106 4016022 6022 0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 295 253 295 253 295 253 295 253

100203 4016060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -295 253 -295 253 -295 253 -295 253

Всього 

Секретар ради А. Сушко

бюджет 

розвитку

з них

видатки 

розвитку
оплата 

праці

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергоно

оплата 

праці

комунальн

і послуги 

та 

енергонос

ії

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

спожив

ання

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік  за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

Код ТКВК

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
1

Код 

ТПКВКМБ 

/

ТКВКБМС
2

Код 

ФКВ

КБ
3

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

1



                          №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4000000 40

Департамент міського господарства 

(головний розпорядник) 0

4010000

Департамент міського господарства 

(відповідальний виконавець) 0

100106 4016022 6022 0610

Капітальний ремонт житлового фонду 

об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків

Капітальні видатки                                                  

(Проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» 295 253

100203 4016060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Реконструкція мереж та об'єктів благоустрою 

історичної частини міста -295 253

Всього: 0

А. Сушко

Код ТКВК

Зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку,  видатки по яких у 2017 році змінюються

Секретар ради

до рішення        сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

Додаток 3

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні 

роки 

Разом видатків на 

поточний рік

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

(напрямку видатків) 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершено

сті  

будівницт

ва об'єктів 

на 

майбутні 

роки 

                                                                                                                                                                                  

(грн.)

Код 

ТПКВКМ

Б

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВКБ

1



(грн.)

Код ТКВК

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів
2

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
3

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом 

загальний та 

спеціальний 

фонди

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8

4000000 40

Департамент міського господарства (головний 

розпорядник) 0 0

4010000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 0 0

100106 4016022 6022 0610

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань 

співвласників багатоквартирних будинків

Програма капітального ремонту житлового фонду міста 

Ужгород на 2015-2017 роки 295 253 295 253

100203 4016060 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Комплексна Програма відновлення історичного центру м. 

Ужгород  на 2017-2020 роки -295 253 -295 253

Всього 0 0

А. Сушко

Додаток 4                                                                   

до рішення       сесії міськради VІІ скликання 

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"                               

№

Перелік місцевих (регіональних) програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2017 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород  та 

субвенцій з державного та обласного бюджетів

Секретар ради

1
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