
 
 

Доповнення 1 
до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста на 2015 рік» 

 
 
 

 
1. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
 

2. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 6. 

3.Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді по КФК 110201 
«Бібліотеки» зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 «Нарахування на 
заробітну плату» на 4 000 грн., збільшити  бюджетні призначення по КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на 4 000 грн. 
  
 
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

03 Міськвиконком -70 000 -70 000 0 0 0 0 -70 000

250404 0133 Інші видатки -70 000 -70 000 0 -70 000

14 Відділ охорони здоров'я -5 800

080300 0721

Поліклініки і амбулаторії
(крім спеціалізованих
поліклінік та загальних і
спеціалізованих 
стоматологічних поліклінік) -5 800 0 0

24
Управління у справах 
культури, спорту, сім'ї та 70 000 70 000 70 000

110502 0829
Інші культурно-освітні 
заклади та заходи 70 000 70 000 0 70 000

40
Департамент міського 
господарства 8 000

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

видатки 
споживан

ня

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

з них:

Всього Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Додаток  5
до рішення  I  сесії міськради VІІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

1



з них:

з них:  

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

видатки 
споживан

ня

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

з них:

Всього Всього

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування 8 000 0 0

Разом видатків 0 0 8 000 -5 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

А.СушкоСекретар 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 -70 000 -70 000

250404 0133 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки -70 000 -70 000

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

70 000 70 000
110502 0829 Інші культурно-освітні заклади та 

заходи
Програма відзначення в місті Ужгород  державних та 
місцевих свят, історичних подій, знаменних і 
пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки

70 000 70 000

Всього

Секретар ради А. Сушко

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

 №

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Додаток  6
до рішення I сесії міської ради  VIІ  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



 
 

Пояснювальна записка 
до доповнення 1 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 

2015 рік" 
 

 Враховуючи клопотання  департаменту міського господарства 
09.12.2015 р. №24.01-10/2850 у зв’язку з економією коштів  по нарахуванню 
ЄСВ здійснено перерозподіл бюджетних призначень : зменшено видатки по 
КЕКВ 2120 «нарахування на заробітну плату» на 8 000 грн., збільшено 
видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» для виплати премії працівникам до 
Дня місцевого самоврядування на  8 000 грн. 

Враховуючи листи виконкому Ужгородської міської ради  10.12.2015 р. 
№07-28/449 та управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді 
10.12.2015 р. №327 здійснено перерозподіл видатків: зменшено бюджетні 
призначення виконкому Ужгородської міської ради по КФК 250404 «Інші 
видатки» по Програмі розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 2013-
2016 роки на 70 000 грн., збільшено видатки управлінню у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та 
заходи» по Програмі відзначення в місті Ужгород державних та місцевих 
свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших заходів на 2015-
2017 роки» на 70 000 грн. для придбання атрибутики для оформлення 
новорічної ялинки. 

Управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді  по КФК 
110201 «Бібліотеки» зменшити бюджетні призначення по КЕКВ 2120 
«Нарахування на заробітну плату» на 4 000 грн., збільшити  бюджетні 
призначення по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 
на 4 000 грн. на придбання носіїв ключової інформації для системи 
дистанційного обслуговування програмно-технічного комплексу «Клієнт 
казначейства-казначейство». 
Відділу охорони здоров’япо КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних 
поліклінік)» зменшити бюджетні пртзначення по КЕКВ 2274 «Оплата 
природного газу» на 5 800 грн., збільшити бюджетні призначення по КЕКВ 
2730 «Інші виплати населенню» на 5 800 грн. на відшкодування 
безкоштовних рецептів хворих на шизофренію. 

 
 

 
 
Начальник 
фінансового управління       Л.Гах 
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