Доповнення 3
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
Враховуючи рішення другої сесії обласної ради VIІ скликання 22.12.2015
"Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.12.2014 № 1172 "Про
обласний бюджет на 2015 рік" (зі змінами від 06.03.2015, 08.04.2015, 28.05.2015,
27.08.2015, 16.10.2015 року)",
1. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2015 рік згідно з
додатком 1.
2. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік
за рахунок субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів
міського бюджету згідно з додатком 2.

Міський голова

Б. Андріїв

Супровідна записка
до доповнення 3 проекту рішення
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
Відповідно рішення другої сесії обласної ради VIІ скликання
22.12.2015 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 30.12.2014 №
1172 "Про обласний бюджет на 2015 рік" (зі змінами від 06.03.2015,
08.04.2015, 28.05.2015, 27.08.2015, 16.10.2015 року)" за рахунок змін по
надходженнях обсягу субвенцій з державного бюджету пропонується
збільшити бюджетні призначення управлінню праці та соціального захисту
населення по КТКВК 170102 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" в сумі
290 000 грн. та зменшити залишок не використаних бюджетних призначень
на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та
допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного
розладу в сумі 90 000 грн.

Начальник фінансового управління

Л.М. Гах

Додаток 1
до рішення сесії міськради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
№

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік
(грн.)

КОД

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1

2

40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41030000 Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
41030600
державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічного розладу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку,
інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання
41030900
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати
частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з
пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян
Разом доходів

Секретар ради

Загальний
фонд
3

Спеціальний фонд
Разом

у т.ч. бюджет
розвитку

4

5

Разом
6

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

-90 000

-90 000

290 000
200 000

290 000
200 000

А.Сушко

Додаток 2
до рішення I сесії міськради VIІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
№
Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік за рахунок субвенції з державного бюджету
за головними розпорядниками коштів міського бюджету
Код типової
відомчої
класифікації
видатків

Назва головного розпорядника коштів

(грн.)
Видатки спеціального фонду

Видатки загального фонду

Код
Код
функціонал
тимчасової
ьної
класифікації класифікаці
Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та
ї видатків
видатків та кредитування місцевих бюджетів
кредитування
та
місцевого
кредитуван
бюджету
ня
бюджетів

1

2

090401
091300

170102

4

5

видатки
нарахуванн розвитку
оплата праці я на оплату
праці

6

7

8

Всього

видатки
споживанн
я

9

10

з них:

оплата
праці

комунальн
і послуги
та
енергонос
ії

видатки
розвитку

11

12

13

бюджет
розвитку

14

капітальні
видатки за
рахунок коштів,
що передаються
із загального
фонду до
бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

Разом

15

16=4+9

Управління праці та соціального захисту
населення

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1040

Допомога на дітей одиноким матерям

-14 000,00

-14 000,00

-14 000,00

1040

Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім'ям

-68 000,00

-68 000,00

-68 000,00

1010

Державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам

-8 000,00

-8 000,00

-8 000,00

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян

290 000,00

290 000,00

290 000,00

Разом видатків

200 000,00

200 000,00

200 000,00

15
090306

3

Всього

видатки
споживання

з них:

з них:

з них:

Секретар ради

А.Сушко

1

