
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(3-є пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
09 квітня  2015 року   м. Ужгород   № _1678_ 
 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2015 рік 
 

 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статтей 23, 71, 78 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи рішення двадцять першої сесії Закарпатської обласної ради VI 
скликання від 06.03.2015 № 1222 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 
30.12.2014 № 1172 "Про обласний бюджет на 2015 рік", висновки фінансового 
управління "Про обсяг залишку коштів спеціального фонду міського бюджету" від 
21.01.2015 р. № 30/04-10/31 та від 31.03.2015 р. № 30/04-10/184 
 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 
згідно з додатком 1. 

 
2. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2. 
 
3. 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. 

 
4. Затвердити зміни до розподілу видатків за рахунок субвенцій з 

державного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4. 
 
5. Затвердити зміни до розподілу видатків за рахунок іншої субвенцій з 

обласного бюджету за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
згідно з додатком 5. 

 
6. Затвердити перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 

році фінансуються за рахунок іншої субвенцій з обласного бюджету згідно з 
додатком 6. 



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

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

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

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

 
10. Головним розпорядникам бюджетних коштів перенести кредиторську 

заборгованість за виконані роботи у 2014 році відповідно наданих бюджетних 
призначень по спеціальному фонду на 2015 рік. 
 
 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Соханич Ф.Ф.). 
 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 



Додаток  1

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000  Офіційні трансферти 22 087 400 8 910 000 8 910 000 30 997 400
41000000  Від органів державного управління 22 087 400 8 910 000 8 910 000 30 997 400
41030000 Субвенції 22 087 400 8 910 000 8 910 000 30 997 400

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот 22 036 400 22 036 400

41035000 Інші субвенції 51 000 8 910 000 8 910 000 8 961 000
Всього доходів 22 087 400 8 910 000 8 910 000 30 997 400

Секретар ради Б.Андріїв

 до рішення ХХVIІ сесії міськради  VI   скликання

     09.04.2015     № 1678  

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2015 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"
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 09.04.2015     № 1678

(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

01 Ужгородська міська рада 1 642 364 1 642 364 1 642 364

250404 0133 Інші видатки 1 642 364 1 642 364 1 642 364

03 Міськвиконком 587 826 587 826 152 000 152 000 152 000 152 000 739 826

010116 0111
Органи місцевого 
самоврядування 800 000 800 000 800 000

250404 0133 Інші видатки -212 174 -212 174 152 000 152 000 152 000 152 000 -60 174

14 Відділ охорони здоров'я 423 800 153 918 -255 000 -57 200 0

080101 0731 Лікарні 423 800 153 918 -255 000 -57 200 0

15

Управління праці та 
соціального захисту 
населення 96 410 96 410 96 410

250404 0133 Інші видатки 96 410 96 410 96 410

10 Управління освіти 370 000 370 000 370 000

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 125 000 125 000 125 000

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в т.ч. 
школа-дитячий садок,інтернат 
при школі),спеціалізовані 
школи,ліцеї,гімназії,колегіуми 245 000 245 000 245 000

250404 0133 Інші видатки -964 000 -964 000 -964 000

070807 0990 Інші освітні програми 964 000 964 000 964 000

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
продукти 
харчування

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

оплата праці

Всього
Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів оплата 

праці

        Видатки спеціального фонду

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

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

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

за головними розпорядниками коштів 

Разом

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
спожив
аннянарахування на 

оплату праці

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевого 

бюджету

медикаменти 
та 

перевязуваль
ні матеріали

        Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

з них:

1



з них:

з них:  

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

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
продукти 
харчування

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

оплата праці

Всього
Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів оплата 

праці

        Видатки спеціального фонду

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Разом

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
спожив
аннянарахування на 

оплату праці

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевого 

бюджету

медикаменти 
та 

перевязуваль
ні матеріали

        Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

з них:

24

Управління у справах 
культури,спорту, сім'ї та 
молоді 235 000 235 000 235 000

091103 1040

Соціальні програми і заходи 
державних органів у справах 
молоді 55 000 55 000 0 55 000

130112 0810 Інші видатки -55 000 -55 000 -55 000

120201 0830
Періодичні видання (газети та 
журнали) 235 000 235 000 235 000

40
Департамент міського 
господарства 1 182 136 1 182 136 -4 265 736 -4 265 736 -4 265 736 -4 265 736 -3 083 600

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади -3 277 339 -3 277 339 -3 277 339 -4 265 736 -3 277 339

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 600 000 600 000 2 438 240 2 438 240 2 438 240 2 438 240 3 038 240

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних 
доріг 482 636 482 636 -988 397 -988 397 -988 397 -505 761

250404 0133 Інші видатки 99 500 99 500 99 500

150101 0490 Капiтальнi вкладення -2 438 240 -2 438 240 -2 438 240 -2 438 240 -2 438 240

200100 0511
Охорона і раціональне 
використання водних ресурсів 158 200 158 200 158 200

200600 0520
Збереження природно-
заповідного фонду 109 900 109 900 109 900

240601 0511
Охорона та раціональне 
використання природних -158 200 -158 200 -158 200

240605 0520
Збереження природно-
заповідного фонду -109 900 -109 900 -109 900

47
Управління капітального 
будівництва 0 0 0 0 0

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти 800 000 800 000 800 000 800 000
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з них:

з них:  

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

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
продукти 
харчування

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

оплата праці

Всього
Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів оплата 

праці

        Видатки спеціального фонду

видатки 
споживання

видатки 
розвитку

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Разом

Всього

Назва головного розпорядника 
коштів

видатки 
спожив
аннянарахування на 

оплату праці

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевого 

бюджету

медикаменти 
та 

перевязуваль
ні матеріали

        Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

з них:

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат 
при школі), спецiалiзованi 
школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 300 000 300 000 300 000 300 000

080101 0731 Лікарні 350 000 350 000 350 000 350 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення -1 450 000 -1 450 000 -1 450 000 -1 450 000

Разом видатків 4 113 736 4 113 736 423 800 153 918 -255 000 -57 200 0 -4 113 736 -4 113 736 -4 113 736 -4 113 736 0

Б.АндріївСекретар ради
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           09.04.2015     № 1678

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
01 Ужгородська міська рада 1 642 364 1 642 364

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

1 642 364
1 642 364

03 Міськвиконком -212 174 152 000 -60 174

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

-96 410
-96 410

250404 0133 Інші видатки
Програма підтримки учасників антитерористичної 
операції на 2015 рік

-401 500 401 500

250404 0133 Інші видатки Програма впровадження відеоспостереження в місті 
Ужгород

249 500 -249 500

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

36 236
36 236

10 Управління освіти

250404 0133 Інші видатки
Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2015-
2016 роки" -564 000 -564 000

250404 0133 Інші видатки

Програма підтримки дітей учасників 
антитерористичної операції і дітей з сімей 
переміщених з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної 
операції, які навчаються і виховуються в освітніх 
закладах міста на 2015 рік -400 000 -400 000

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

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

1



1 2 3 4 5 6 7

070807 0990 Інші освітні програми
Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2015-
2016 роки" 564 000 564 000

070807 0990 Інші освітні програми

Програма підтримки дітей учасників 
антитерористичної операції і дітей з сімей 
переміщених з тимчасово окупованої території 
України та районів проведення антитерористичної 
операції, які навчаються і виховуються в освітніх 
закладах міста на 2015 рік 400 000 400 000

15
Управління праці та соціального 
захисту населення

96 410
96 410

250404 0133 Інші видатки
Програма зайнятості населення м. Ужгорода на 
період до 2017 року

96 410
96 410

40 Департамент міського господарства 1 182 136 -3 465 736 -2 283 600

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Комплексна програма відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки -3 465 736 -3 465 736

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгорода на 2015-2017 роки 550 440 550 440

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма енергоефективності та енергозбереження 
міста Ужгород на 2012-2015 роки 437 957 437 957

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

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки 482 636 -988 397 -505 761

250404 0133 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки 99 500 99 500

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма реконструкції вуличного освітлення міста 
Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки 2 438 240 2 438 240

200100 0511
Охорона і раціональне використання 
водних ресурсів

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки 158 200 158 200

200600 0520
Збереження природно-заповідного 
фонду

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки 109 900 109 900

150101 0490 Капітальні вкладення
Програма реконструкції вуличного освітлення міста 
Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки -2 438 240 -2 438 240

2



1 2 3 4 5 6 7

240601 0511
Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки -158 200 -158 200

240605 0520
Збереження природно-заповідного 
фонду

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки -109 900 -109 900

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

235 000 235 000
091103 1040 Соціальні програми і заходи 

державних органів у справах молоді
Міська Програма впровадження молодіжної, 
сімейної, демографічної та гендерної політики на 
2011-2015 роки

55 000 55 000
130112 0810 Інші видатки Програма навчання плаванню дітей і розвитку водних 

видів спорту на 2011-2015 роки -55 000 -55 000
120201

0830
Періодичні видання (газети та 
журнали)

Програма висвітлення діяльності Ужгородської 
міської ради,проблем життєдіяльності міста в газеті 
"Ужгород" на 2015-2017 роки 235 000 235 000

47 Управління капітального 
будівництва 4 253 600 4 253 600

150101 0490 Капітальні вкладення Програма енергоефективності та енергозбереження 
міста Ужгород на 2012-2015 роки 

4 253 600 4 253 600

Всього 2 943 736 939 864 3 883 600

Секретар ради                                                                                                                                                                       Б.Андріїв
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(грн.)

з них:

з них:

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

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 22 036 400 22 036 400 22 036 400

090201 1030

Пiльги ветеранам вiйни, особам, на яких 
поширюється чиннiсть Закону України «Про 
статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального 
захисту», особам, якi мають особливi заслуги 
перед Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та 
батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають 
особливi заслуги перед Батькiвщиною, дiтям 
вiйни, особам, якi мають особливi трудовi 
заслуги перед Батькiвщиною, вдовам 
(вдiвцям) та батькам померлих (загиблих) 
осiб, якi мають особливi трудовi заслуги перед 
Батькiвщиною, жертвам нацистських 
переслiдувань та реабiлiтованим громадянам, 
якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є 
пенсiонерами, на житлово-комунальнi послуги 7 617 801 7 617 801 7 617 801

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Всього

Разом

Всього

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

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)

Додаток  4
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"

Зміни до розподілу видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету
за головними розпорядниками коштів 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

оплата праці

видатки 
спожива
ння

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

видатки 
розвитку оплата 

праці

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

1



з них:

з них:

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

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Всього

Разом

Всього

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

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)

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

оплата праці

видатки 
спожива
ння

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

видатки 
розвитку оплата 

праці

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

«Пільги ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 
військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової 
міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби 
цивільного захисту та ветеранів Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України; звільненим зі служби за 
віком, через хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки 
України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи;

2



з них:

з них:

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

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Всього

Разом

Всього

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

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)

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

оплата праці

видатки 
спожива
ння

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

видатки 
розвитку оплата 

праці

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

090204 1030

особам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами під час 
виконання службових обов’язків; пенсіонерам 
з числа слідчих прокуратури; дітям (до 
досягнення повноліття) працівників міліції, 
осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, загиблих 
або померлих у зв'язку з виконанням 
службових обов'язків, непрацездатним членам 
сімей, які перебували на їх утриманні; 
звільненим з військової служби особам, які 
стали інвалідами під час проходження 
військової служби; батькам та членам сімей 
військовослужбовців, військовослужбовців 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, які загинули 
(померли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби;  батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького 
складу служби цивільного захисту, які 
загинули (померли) або зникли безвісти під 
час виконання службових обов’язків на 
житлово-комунальні послуги», 1 705 950 1 705 950 1 705 950

090207 1070

Пiльги громадянам, якi постраждали 
внаслiдок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час 
опiкунства) дiтей померлих громадян, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальнi послуги 522 550 522 550 522 550

3



з них:

з них:

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

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Всього

Разом

Всього

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

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)

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

оплата праці

видатки 
спожива
ння

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

видатки 
розвитку оплата 

праці

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

09215 1070

Пiльги багатодiтним сiм’ям, дитячим 
будинкам сiмейного типу та прийомним 
сiм’ям, в яких не менше року проживають 
вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також 
сiм’ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не 
менше року проживають троє i бiльше дiтей, 
враховуючи тих, над якими встановлено опiку 
чи пiклування, на житлово-комунальнi 
послуги 1 031 000 1 031 000 1 031 000

090405 1060

Пiльги багатодiтним сiм’ям, дитячим 
будинкам сiмейного типу та прийомним 
сiм’ям, в яких не менше року проживають 
вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також 
сiм’ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не 
менше року проживають троє i бiльше дiтей, 
враховуючи тих, над якими встановлено опiку 
чи пiклування, на житлово-комунальнi 
послуги 11 159 099 11 159 099 11 159 099

Разом видатків 22 036 400 22 036 400 22 036 400

Б.АндріївСекретар ради
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09.04.2015     № 16

з них:

з них:

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

14 Відділ охорони здоров'я 300 000 0 0 0 300 000 300 000 0

080101 0731 Лікарні 300 000 300 000 300 000

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 51 000 51 000

091303 1010

Компенсацiйнi виплати iнвалiдам на бензин, 
ремонт, техобслуговування автотранспорту та 
транспортне обслуговування 51 000 51 000 0

47 Управління капітального будівництва 8 610 000 0 0 0 8 610 000 8 610 000 0

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти 1 600 000 1 600 000 1 600 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-дитячий 
садок, iнтернат при школі), спецiалiзованi 
школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 3 700 000 3 700 000 3 700 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення 3 310 000 3 310 000 3 310 000

Разом видатків 51 000 51 000 8 910 000 8 910 000 8 910 000 0

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

видатки 
розвитку оплата 

праці

Всього

Додаток  5
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скли

"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік

Зміни до розподілу видатків за рахунок іншої субвенцій з обласного бюджету
за головними розпорядниками коштів міського бюджету 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

оплата праці

видатки 
спожива
ння

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів Всього

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 

до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

з них:

1



з них:

з них:

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

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

видатки 
розвитку оплата 

праці

Всього
Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

оплата праці

видатки 
спожива
ння

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів Всього

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 

до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

з них:

Б.АндріївСекретар ради
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678

(грн.)

16=4+9

300 000

300 000

51 000

51 000

8 610 000

1 600 000

3 700 000

3 310 000

8 961 000

икання
к"

Разом

3



16=4+9

Разом

4



до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

 09.04.2015     № 1678

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

14 Відділ охорони здоров'я 300 000

080101 0731 Лiкарнi

Придбання сучасного, компактного автоклава «Vacuklav 
® 24 В+» (Автоклав класу «В» з подовженою камерою)» 
для центральної міської клінічної лікарні 200 000

080101 0731 Лiкарнi
Придбання датчика для УЗД апарату для Ужгородської 
міської дитячої лікарні 100 000

47 Управління капітального будівництва 8 610 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти
Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по вул. 
Белінського, 23 400 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальний ремонт фасаду ДНЗ №15 400 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти
Капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 26 по 
проспекту Свободи, 59 400 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ №29 400 000

Додаток 6

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

(грн.)

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

Код 
функціональної 
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 

1



1 2 3 4 5 6 7 8

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Співфінансування інвестиційних проектів 
співробітництва Закарпатської області України та краю 
Височіна Чеської Республіки: Капітальний ремонт фасаду 
будівлі спеціалізованої ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. по наб. 
Незалежності, 19 400 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Капітальний ремонт фасаду та покрівлі будівлі ЗОШ №8 
по   вул. Ак. Корольова, 4 500 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) НВК "Ялинка" 
по вул. Нахімова 400 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Капітальний ремонт даху Ужгородської класичної 
гімназії по вул. 8-го Березня 500 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Капітальний ремонт благоустрою території Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ I ступеня № 1 по вул. Високій 400 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Капітальний ремонт фасаду НВК "Ужгородський 
економічний ліцей, ЗОШ I-II ст." по пл. Ш.Петефі 500 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, 
вул. Підгірна, 43 500 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми

Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ №19 по 
вул. Заньковецької, 66 500 000

2



1 2 3 4 5 6 7 8

150101 0490 Капiтальнi вкладення Будівництво міні-котельні в ДНЗ №1 по вул. М. Вовчка 1 110 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення Будівництво міні-котельні в ДНЗ № 30 по вул. Шевченка 1 090 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення Будівництво міні-котельні в ДНЗ №12 по вул. Йокаї 1 110 000

РАЗОМ: 8 910 000

Секретар ради Б.Андріїв

3



 09.04.2015     № 1678

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 4 113 736 -3 303 736 -3 313 736 810 000

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 4 113 736 -3 303 736 -3 313 736 810 000

208100 На початок періоду 810 000 800 000 810 000

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 4 113 736 -4 113 736 -4 113 736 0

600000 Фінансування за активними операціями 4 113 736 -3 303 736 -3 313 736 810 000

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 4 113 736 -3 303 736 -3 313 736 810 000

602100 На початок періоду 810 000 800 000 810 000

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 4 113 736 -4 113 736 -4 113 736 0

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



Секретар ради Б. Андріїв



до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

 09.04.2015     № 1678

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 152 000

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки 152 000

40 Департамент міського господарства 0 0 -3 465 736

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади Капітальні видатки -2 477 339

100203 620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Реконструкція вуличного освітлення м.Ужгород (ІІ 
черга) 2 438 240

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція вуличного освітлення м.Ужгород (ІІ 
черга) -2 438 240

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки 511 603

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

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 

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.)

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 Реконструкція вул.Гранітної -1 500 000

47
Управління капітального 
будівництва 0

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальні видатки 800 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми Капітальні видатки 300 000

080101 0731 Лікарні Капітальні видатки 350 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення Капітальні видатки 200 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №1 по 
вул.М.Вовчка -800 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №30 по 
вул.Шевченка -900 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція існуючих приміщень під архівний 
відділ та міського архівосховища по вул. 
Кармелюка,7 в м.Ужгород 50 000

РАЗОМ: -3 313 736

Секретар ради Б.Андріїв

2



      Додаток  9 

      до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання 

      "Про зміни до бюджет міста на 2015 рік" 

           09.04.2015     № 1678  
Спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2015 року  

за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
         (грн.) 
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету 

Назва головного розпорядника 
коштів 

        Видатки спеціального фонду 

з них:   
з них: 

з них: 

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 
видатки 

споживання оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку  бюджет розвитку 

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03   Міськвиконком 10 000       10 000 0   



240900 0133 

Цільові фонди, утворені 
Верховною Радою 
Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими 
органами виконавчої 
влади (інші видатки  на 
придбання  обладнання і 
предметів довгострокового 
користування) 10 000       10 000     

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  810 000       810 000 800 000   

 Секретар ради     Б.Андріїв   
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