
 
 
 
 
 

Доповнення 2 
 

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

1. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 
за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2. 

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

фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода та іншої 
субвенції з обласного бюджету згідно з додатком 3. 

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

згідно з додатком 7. 
 
4.  Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об’єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 8. 
 

5. Затвердити спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 
2015 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з 
додатком 9.  
 
 
Міський голова         В. Погорелов 



№

(грн.)

з них:
з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=4+9

03 Міськвиконком 836 236 836 236 836 236

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування 800 000 800 000 800 000

250404 0133 Інші видатки 36 236 36 236 36 236

40
Департамент міського 
господарства 600 000 600 000 -1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 -836 236

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади -1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 -1 436 236

100203 0620 Благоустрiй мiст, сiл, селищ 600 000 600 000 600 000

Разом видатків 1 436 236 1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 0

Б.АндріївСекретар ради

Всього видатки 
споживання

видатки 
розвитку оплата 

праці

        Видатки спеціального фонду

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
продукти 

харчування

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я  бюджетів

оплата праці

видатки 
споживан

нянарахування на 
оплату праці

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Додаток  2
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік
за головними розпорядниками коштів 

Разом

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

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

медикамент
и та 

перевязувал
ьні 

матеріали

        Видатки загального фонду

1



          №

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 36 236 36 236

250404 0133 Інші видатки
Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 36 236 36 236

40 Департамент міського господарства 600 000 -636 236 -36 236

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Комплексна програма відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки -636 236 -636 236

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки 600 000 600 000

Всього 636 236 -636 236 0

Секретар ради                                                                                                                                                                                    Б.Андріїв

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  та іншої субвенції з обласного бюджету

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

1



№

( грн.)

Разом    у  т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 1 436 236 -636 236 -636 236 800 000

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 1 436 236 -636 236 -636 236 800 000

208100 На початок періоду 800 000 800 000 800 000

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 0

600000 Фінансування за активними операціями 1 436 236 -636 236 -636 236 800 000

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 1 436 236 -636 236 -636 236 800 000

602100 На початок періоду 800 000 800 000 800 000

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 436 236 -1 436 236 -1 436 236 0

Секретар ради Б. Андріїв

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

Код Назва

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Додаток 7

Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом

до рішення   ХХVIІ   сесії міськради VI скликання



до рішення   XXVII  сесії міськради VI 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

40 Департамент міського господарства -636 236

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади Капітальні видатки -636 236

РАЗОМ: -636 236

Секретар ради Б.Андріїв

Додаток 8

"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 
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



№

(грн.)

з них:
з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 Департамент міського господарства 800 000 800 000 800 000

100102 0610
Капітальний ремонт житлового фонду 
місцевих органів влади 800 000 800 000 800 000

Разом видатків 800 000 800 000 800 000

Б.Андріїв

Додаток  9
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

Спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2015 року 
за головними розпорядниками коштів міського бюджету

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 

із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

з них:

Назва головного розпорядника коштів         Видатки спеціального фонду

Секретар ради

видатки 
споживання

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету Код 

функціонал
ьної 

класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

1



 
 

Пояснювальна записка 
до доповнення 2 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 

2015 рік" 
 

 Враховуючи клопотання департаменту міського господарства                           
№ 24.01-10/605 від 30.03.2015 р.  та виконавчого комітету № 03-10/77/1 від 
30.03.15 р. , №03-10/77/2 від 31.03.2015 пропонується наступний 
перерозподіл бюджетних коштів: 

зменшити видатки по головному розпоряднику департамент міського 
господарства по "Комплексній Програмі відновлення історичного центру 
м. Ужгорода на 2015-2016 роки" в сумі 1 436 236 грн.;  

збільшити: 
по головному розпоряднику департамент міського господарства  по 

"Програмі благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 роки" на 600 000 грн. для 
утримання мереж зовнішнього освітлення та їх поточного ремонту; 

по головному розпоряднику міськвиконком всього 836 236 грн., в т.ч.                    
36 236 грн. по "Програмі виконання рішень судів та інших виконавчих 
документів" та на 800 000 грн. для поточного ремонту коридорів та санвузлів 
в адмінбудівлі виконкому. 

Залишок коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2015 року в сумі 
800000 грн. пропонується направити департаменту міського господарства на 
"Комплексну Програму відновлення історичного центру м. Ужгорода на 
2015-2016 роки"  
 
 
Начальник 
фінансового управління       Л.Гах 


