
  
 
 
 
 

Доповнення 2 
 

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

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

фінансування в 2015 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 2. 

 
2. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2015 році змінюються згідно з додатком 3 (по 
департаменту міського господарства по КТКВК 180409 суму 500 000 грн. 
розподілити відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки на КП "Водоканал міста Ужгорода"). 

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

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

2015 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з 
додатком 6.  

 
5. Затвердити спрямування частини вільного  залишку коштів по загальному 

фонду бюджету, що склався на початок 2015 року за головними розпорядниками 
коштів міського бюджету згідно з додатком 9. 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 



 
 

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

2015 рік" 
 

Враховуючи проект рішення на чергову сесію міської ради "Про план 
першочергових заходів з виходу КП "Водоканал міста Ужгорода" з 
фінансово-економічної кризи на 2015 рік"та проект рішення "Про зміни та 
доповнення до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств 
м. Ужгорода на 2013-2015 роки" за рахунок залишку коштів спеціального 
фонду бюджету розвитку станом на 01 січня 2015 року департаменту 
міського господарства пропонується збільшити бюджетні призначення на 
внески в статутний капітал КП "Водоканал міста Ужгорода" в сумі 
500,0 тис. грн. 

У зв'язку із необхідністю підготовки до належної експлуатації місць 
для тимчасового проживання переселенців із зони АТО пропонується за 
рахунок залишку коштів бюджету розвитку спеціального фонду станом на 
01 січня 2015 року збільшити управлінню капітального будівництва 
бюджетні призначення в сумі 300,0 тис. грн. відповідно до проекту "Про 
зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 
2015 рік". 

Враховуючи проект рішення Програми 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, 
який подано управлінням освіти на розгляд сесії та клопотання № 01-6/105 
від 28.01.2015 р. збільшено бюджетні призначення головному розпоряднику 
коштів управління освіти,  на 400 000 грн. по КФК 250404 "Інші видатки"  за 
рахунок вільного залишку бюджетних коштів, що склався на початок  2015 
року.  

Враховуючи лист управління у справах культури, спорту, сім’ї та 
молоді, збільшено бюджетні призначення по КФК 091101 "Утримання 
центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді" на 9 573,00 грн. на 
погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік. 

 
 

Начальник фінансового управління      Л. Гах 



          №

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

40 Департамент міського господарства 500 000 500 000

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 
Республiки Крим та органiв мiсцевого 
самоврядування у статутнi капiтали 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки 500 000 500 000

10 Управління освіти 400 000 400 000

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

Всього 400 000 500 000 900 000

Б.АндріївСекретар ради                                                                                                                                                                                    

Додаток  2
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



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 500 000

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 
Республiки Крим та органiв мiсцевого 
самоврядування у статутнi капiтали 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi

Капітальні видатки на внески в статутні капітали 
комунальних підприємств 500 000

47
Управління капітального 
будівництва 300 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення Капітальний ремонт будівлі по вул.8-Березня,46б 100 000
150101 0490 Капiтальнi вкладення Капітальний ремонт будівлі по вул.Квітів,53а 200 000

РАЗОМ: 800 000

Секретар ради Б.Андріїв

Додаток 3

"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



№

( грн.)

Разом    у  т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 409 573 800 000 800 000 1 209 573

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 409 573 800 000 800 000 1 209 573

208100 На початок періоду 409 573 800 000 800 000 1 209 573

600000 Фінансування за активними операціями 409 573 800 000 800 000 1 209 573

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 409 573 800 000 800 000 1 209 573

602100 На початок періоду 409 573 800 000 800 000 1 209 573

Секретар ради Б. Андріїв

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2015 рік 

Код Назва

"Про зміни до бюджету міста на 2015 рік"

Додаток 5

Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом

до рішення   ХХVIІ   сесії міськради VI скликання



№

(грн.)

з них:
з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40 Департамент міського господарства 500 000 500 000 500 000

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 
Республiки Крим та органiв мiсцевого 
самоврядування у статутнi капiтали 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi 500 000 500 000 500 000

47 Управління капітального будівнцитва 300 000 300 000 300 000
150101 0490 Капiтальнi вкладення 300 000 300 000 300 000

Разом видатків 800 000 800 000 800 000

Б.Андріїв

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

Додаток  6
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:



Додаток  9
                                                  до рішення  XХVII  сесії міськради VІ скликання

                                                                                                  "Про зміни до бюджет міста на 2015 рік"
№

грн.

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 400 000 400 000

250404 0133 Інші видатки 400 000 400 000

24
Управління у справах культури, спорту, сім'ї та 
молоді 9 573 9 573

091101 1040
Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, 
дітей та молоді 9 573 9 573

Разом видатків 409 573 409 573 0 0 0

Секретар ради Б.Андріїв  

Спрямування частини вільного  залишку коштів по загальному фонду бюджету, що склався на початок 2015 року

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 

місцевого 
бюджету

Код функціональної класифікації 
видатків та кредитування  

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього

за головними розпорядниками коштів міського бюджету


