
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVІI   сесія    VI   скликання  
(3-є пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 червня  2015 року   м. Ужгород   № _1715_ 
 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2015 рік 
 

 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України, враховуючи 
висновок фінансового управління Ужгородської міської ради "Про обсяг залишку 
коштів спеціального фонду міського бюджету" від 13.05.2015 №30/04-10/270, 
рішення двадцять третьої сесії Закарпатської обласної ради VI скликання  від 28 
травня 2015 року № 1271 "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 )", 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 

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

за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 2. 
 
3. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 3. 

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

згідно з додатком 4. 
 
5. Затвердити спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 

2015 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з 
додатком 5.  

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

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 6. 
 



7. Затвердити зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 
розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються та фінансуються за рахунок 
іншої субвенції з обласного бюджету згідно з додатком 7. 

 
8. Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2015 рік  

згідно з додатком 8. 
 

9. В графі 4 додатку 3 до рішення XXVII сесії Ужгородської міської ради VI 
скликання від 19.02.2015 року № 1639 "Про зміни до бюджету міста на 2015 рік" 
по управлінню капітального будівництва змінити назву об’єкта 

з "Капітальний ремонт будівлі по вул. 8 Березня, 46 б" 
на "Реконструкція приміщень будівлі по вул. 8 Березня, 46 б" 

  
 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Соханич Ф.Ф.). 
 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 



                 19.06.2015 р.           № 1715

(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 891 930,00 891 930,00 -107 930,00 -107 930,00 -107 930,00 -107 930,00 784 000,00

250404 0133 Інші видатки 891 930,00 891 930,00 -191 930,00 -191 930,00 -191 930,00 -191 930,00 700 000,00

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

15
Управління  праці та 
соціального захисту населення 1 220 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Додаток 1

до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік

за головними розпорядниками коштів

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживанн

я

1



з них:

з них:

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

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживанн

я

090202 1030

 Пільги ветеранам війни, особам, на 
яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, особам 
, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань  на придбання 
твердого  палива та скрапленого газу 290,62 290,62 290,62
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з них:

з них:

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

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживанн

я

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, у зв’язку з 
хворобою або вислугою років 
працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького 
складу 
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з них:

з них:

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

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживанн

я

090205 1030

кримінально-виконавчої системи; 
особам, звільненим із служби 
цивільного захисту за віком, через 
хворобу або за вислугою років, та які 
стали інвалідами під час виконання 
службових обов’язків; 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, 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 придбання твердого палива -127,88 -127,88 -127,88
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з них:

з них:

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

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживанн

я

090216 1070

Пільги багатодітним сім'ям, 
дитячим будинкам сімейного типу 
та прийомним сім'ям, в яких не 
менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а 
також сім'ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, 
на придбання твердого палива та 
скрапленого газу -162,74 -162,74 -162,74

090412 1090
Інші видатки на соціальний захист 
населення 800 000,00 800 000,00 800 000,00

170102 1070

Компенсацiйнi виплати на 
пiльговий проїзд автомобiльним 
транспортом окремим категорiям 
громадян 200 000,00 200 000,00 200 000,00

170302 1070

Компенсацiйнi виплати за 
пiльговий проїзд окремих 
категорiй громадян на 
залiзничному транспортi 220 000,00 220 000,00 220 000,00

10 Управління освіти 600 050,00 600 050,00 167 000,00 23 820,00 50 000,00

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 6 000,00 27 000,00 -21 000,00 6 000,00

070802 0990
Методична робота ,інші заходи у 
сфері народної освіти -6 000,00 -6 000,00 -6 000,00
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з них:

з них:

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

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
функціонал

ьної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван

ня  
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитку Всього

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
споживанн

я

070201 0921

Загальноосвітні школи( в т.ч. 
школа-дитячий садок , інтернат 
при школі ), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми 600 050,00 600 050,00 140 000,00 50 820,00 50 000,00

24
Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді 99 950,00 99 950,00 650 000,00

091108 1040

Заходи з оздоровлення та 
відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення гроиадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 99 950,00 99 950,00 650 000,00

40
Департамент міського 
господарства -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00 -2 284 000,00

Разом видатків 2 811 930,00 2 811 930,00 167 000,00 23 820,00 0,00 -2 391 930,00 0,00 0,00 0,00 -2 391 930,00 -2 391 930,00 -2 391 930,00 420 000,00

Б.АндріївСекретар ради
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до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання
"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

19.06.2015 № 1715 

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 -107 930

010116 0111 Органи місцевого самоврядування Капітальні видатки 84 000

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки -191 930

10 Управління освіти 150 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв

Реконструкція каналізаційної мережі 
Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. 
№2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна,44 150 000

14 Відділ охорони здоров'я 1 221 500

080101 0731 Лiкарнi Капітальні видатки 721 500

Додаток 2

Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються

(грн.)

Код 
функціональ

ної 
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



1 2 3 4 5 6 7 8

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
лiкарень загального профiлю

Реконструкція вантажо-пасажирського 
ліфта ВП-500 ЦМКЛ 500 000

40
Департамент міського 
господарства -1 103 615

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади Капітальні видатки -19 615

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція системи зовнішнього 
освітлення міста Ужгород 200 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки -1 284 000

47
Управління капітального 
будівництва -2 571 500

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти Капітальні видатки -200 000

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти
Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 по 
вул.Белінського,23 -270 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат 
при школі), спецiалiзованi школи, 
лiцеї, гiмназiї, колегiуми Капітальні видатки -400 000

080101 0731 Лiкарнi Капітальні видатки -721 500

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Капітальний ремонт будівлі по вул. 
Небесної Сотні, 4,6 м.Ужгород 230 000

2



1 2 3 4 5 6 7 8

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція зовнішньої каналізаційної 
мережі будівлі УПСЗН по пл. Ш.Петефі 50 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція каналізаційного колектора Д-
600 мм, по вул. Ерделі, м.Ужгород 200 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-
2,НФС-3 -560 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція каналізаційного колектора по 
вул. Тельмана 80 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція приміщень  будівлі по вул.8-
Березня, 46 б 600 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2, 
НФС-3 -600 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Реконструкція КОС (реконструкція 
аеротенка-освітлювача) -330 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв

Реконструкція каналізаційної мережі 
Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. 
№2 за адресою м. Ужгород, вул. Підгірна,44 -150 000

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
лiкарень загального профiлю

Реконструкція вантажо-пасажирського 
ліфта ВП-500 ЦМКЛ -500 000

РАЗОМ: -2 411 545

Секретар ради Б.Андріїв

3
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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 28 986 28 986

240900 0133

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої 
влади 

Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 28 986 28 986

03 Міськвиконком 891 930 -191 930 700 000

250404 0133 Інші видатки
Програма підтримки учасників антитерористичної 
операції на 2015 рік 191 930 -191 930

250404 0133 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки 700 000 700 000

10 Управління освіти 600 050 600 050
070201 0921 Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 
до 2016 року

600 050 600 050

15
Управління праці та соціального 
захисту населення 800 000 800 000

090412 1090
Інші видатки на соціальний захист 
населення

Програма додаткових гарантій соціального захисту 
громадян у 2015 році 800 000 800 000

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 

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

1



1 2 3 4 5 6 7

24
Управління у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді 99 950 99 950

091108 1040

Заходи з оздоровлення та відпочинку 
дітей, крім заходів з оздоровлення 
дітей, що здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення гроиадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період 
до 2016 року 99 950 99 950

40 Департамент міського господарства 19 615 -1 103 615 -1 084 000

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгорода на 2015-2017 роки -19 615 -19 615

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Програма реконструкції та капітального ремонту
системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на
2012-2016 роки" 200 000 200 000

170703 0456

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

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2015-2017 
роки -1 284 000 -1 284 000

250404 0133 Інші видатки
Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 19 615 19 615

Всього 2 411 545 -1 266 559 544 936

Б.АндріївСекретар ради                                                                                                                                                                       

2
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( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 2 411 545 -2 382 559 -2 411 545 28 986

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів 2 411 545 -2 382 559 -2 411 545 28 986

208100 На початок періоду 28 986 28 986

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 2 411 545 -2 411 545 -2 411 545 0

600000 Фінансування за активними операціями 2 411 545 -2 382 559 -2 411 545 28 986

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 2 411 545 -2 382 559 -2 411 545 28 986

602100 На початок періоду 28 986 28 986

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 2 411 545 -2 411 545 -2 411 545 0

Секретар ради

Додаток 4
до рішення   ХХVIІ   сесії міськради VI скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Б. Андріїв

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

Код Назва
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Разом



19.06.2015       №

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Ужгородська міська рада 28 986 28 986

240900 0133

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої 
влади (судові витрати) 28 986 28 986

Разом видатків 28 986 28 986

Б.Андріїв

Додаток  5
до рішення  XХVII  сесії міськради

"Про зміни до бюджет міста на

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

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

з них:

Назва головного розпорядника коштів         Видатки спеціального фонду

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

Секретар ради

видатки 
споживанн

я

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

Код 
функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я  бюджетів

1



1715

(грн.)

з них:

10

и VІ скликання
а 2015 рік"

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

(спеціального 
фонду)

2



19.06.2015   № 1715

(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

10 Управління освіти 150 000 150 000 150 000 150 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв 150 000 150 000 150 000 150 000

14 Відділ охорони здоров'я 1 221 500 1 221 500 1 221 500 1 221 500

080101 0731 Лікарні 721 500 721 500 721 500 721 500

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
лiкарень загального профiлю 500 000 500 000 500 000 500 000

40
Департамент міського 
господарства 19 615 19 615 1 180 385 1 180 385 1 180 385 -19 615 1 200 000

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Код 
функціон
альної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання  

бюджеті
в

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

з них:

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

Всього
комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 

бюджету розвитку 
(спеціального 

фонду)

Додаток  6
до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

"Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгорода на 2015 рік
за головними розпорядниками коштів 

продукти 
харчування

оплата 
праці

        Видатки спеціального фонду

Всього

видатк
и 

спожив
ання

Разом

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

нарахуванн
я на оплату 

праці

медикамен
ти та 

перевязува
льні 

матеріали

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитк

у

1



з них:

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Код 
функціон
альної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання  

бюджеті
в

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

з них:

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

Всього
комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 

бюджету розвитку 
(спеціального 

фонду)

продукти 
харчування

оплата 
праці

        Видатки спеціального фонду

Всього

видатк
и 

спожив
ання

Разом

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

нарахуванн
я на оплату 

праці

медикамен
ти та 

перевязува
льні 

матеріали

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитк

у

100102 0610
Капітальний ремонт житлового 
фонду місцевих органів влади 2 264 385 2 264 385 2 264 385 -19 615 2 264 385

150101 0490 Капiтальнi вкладення 200 000 200 000 200 000 200 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних 
доріг -1 284 000 -1 284 000 -1 284 000 -1 284 000

250404 0133 Інші видатки 19 615 19 615 0 19 615

47
Управління капітального 
будівництва -2 571 500 -2 571 500 -2 571 500 -2 571 500

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти -470 000 -470 000 -470 000 -470 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. 
школа-дитячий садок, iнтернат 
при школі), спецiалiзованi 
школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми -400 000 -400 000 -400 000 -400 000

080101 0731 Лiкарнi -721 500 -721 500 -721 500 -721 500

150101 0490 Капiтальнi вкладення -330 000 -330 000 -330 000 -330 000

2



з них:

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Код 
функціон
альної 

класифік
ації 

видатків 
та 

кредитув
ання  

бюджеті
в

Назва головного розпорядника 
коштів

        Видатки загального фонду

з них:

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевого 
бюджету

Всього
комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 

бюджету розвитку 
(спеціального 

фонду)

продукти 
харчування

оплата 
праці

        Видатки спеціального фонду

Всього

видатк
и 

спожив
ання

Разом

видатки 
розвитку  бюджет 

розвитку
оплата 
праці

нарахуванн
я на оплату 

праці

медикамен
ти та 

перевязува
льні 

матеріали

видатки 
споживання

з них:

видатки 
розвитк

у

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
загальноосвiтнiх навчальних 
закладiв -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, 
будiвництво та реконструкцiя 
лiкарень загального профiлю -500 000 -500 000 -500 000 -500 000

Разом видатків 19 615 19 615 -19 615 -19 615 -19 615 -19 615 0

Б.АндріївСекретар ради

3



до рішення   XXVII  сесії міськради VI скликання
"Про зміни до  бюджету міста на 2015 рік"

19.06.2015   №№ 1715

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

47
Управління капітального 
будівництва 0

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

150101 0490 Капiтальнi вкладення
Будівництво міні-котельні в ДНЗ №15 по 
вул.Л.Українки 1 110 000

РАЗОМ: 0

Секретар ради Б.Андріїв

Додаток 7

Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються та фінансуються за рахунок іншої 
субвенції з обласного бюджету

(грн.)

Код 
функціональ

ної 
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.)

Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000  Офіційні трансферти 420 000 420 000

41000000  Від органів державного управління 420 000 420 000

41030000 Субвенції 420 000 420 000

41030900

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 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

420 000 420 000

Всього доходів 420 000 420 000

Секретар ради

Додаток 8
 до рішення XXVII сесії  міськради  VI    скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Б. Андріїв

          19.06.2015                    № 1715

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2015 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1
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