
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
XIV сесія IV скликання

РІШЕННЯ
№ 21

31 січня 2003 року                                                                м.Ужгород

Про бюджет міста на
2003 рік

Міська рада ВИРІШИЛА :

1. Установити загальний обсяг доходів бюджету міста на 2003 рік у
сумі  86781,1  тис.грн.,  в  тому  числі  відповідно  до  статті  40  Закону
України  “Про  Державний  бюджет  України  на  2003  рік”  субвенції  з
Державного бюджету у сумі 10048,9 тис.грн. та кошти, що передаються
до Державного бюджету, у сумі 11087,0 тис.грн.

Обсяг  доходів  загального  фонду  бюджету  визначити  у  сумі
72314,9  тис.  грн.,  спеціального  фонду  бюджету  -  14466,2  тис.грн.,  в
тому числі бюджет розвитку - 9052,6 тис.грн.(додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міста на 2003 рік у
сумі  86781,1  тис.грн.,  в  тому  числі  обсяг  видатків  загального  фонду
бюджету  у  сумі  72314,9  тис.грн.  та  видатків  спеціального  фонду
бюджету  у  сумі  14466,2  тис.  грн.  за  функціональною  (додаток  2)  та
відомчою (додаток 3) класифікацією видатків бюджету.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2003 рік в сумі
10850,2  тис.грн.,  з  них  субвенція  по  загальному  фонду  -  10350,2
тис.грн.,  по  спеціальному  фонду  -  500,0  тис.грн.  (додаток  4),  в  т.ч.  за
видами :

по загальному фонду :
-  субвенція  з  Державного  бюджету  на  виплату  допомог  сім’ям  з

дітьми,  малозабезпеченим  сім’ям  та  інвалідам  з  дитинства  і
дітям-інвалідам у сумі 2775,5тис.грн.;

-  субвенція  з  Державного  бюджету  на  надання  пільг  ветеранам
війни  і  праці,  ветеранам  військової  служби,  ветеранам  органів
внутрішніх  справ  та  субсидій  населенню  на  оплату  електроенергії,
природного  газу,  послуг  тепло-,  водопостачання  і  водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі
5448,7 тис.грн.;

-  субвенція  з  Державного  бюджету  на  надання  пільг  ветеранам
війни  і  праці  ветеранам  військової  служби,  ветеранам  органів
внутрішніх  справ  та  субсидій  населенню  на  придбання  твердого  та



рідкого  пічного  побутового  палива  і  скрапленого  газу  у  сумі  18,5
тис.грн.;

-  субвенція  з  Державного  бюджету  на  надання  пільг  ветеранам
війни  і  праці,  військової  служби,  органів  внутрішніх  справ  з  послуг
зв’язку  та  інших  передбачених  чинним  законодавством  послуг  (крім
пільг  на  одержання  ліків,  зубопротезування,  оплату  електроенергії,
природного  і  скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого  пічного  побутового
палива,  послуг  тепло-,водопостачання  і  водовідведення,  квартирної
плати, вивезення побутового сміття  та  рідких  нечистот)  та  компенсацію
за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 1171,4  тис.грн.,  у
тому числі пільг на послуги зв’язку у сумі 221,1 тис.грн.;

-  субвенція  з  Державного  бюджету  на  надання  пільг  громадянам,
які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  на  оплату
електроенергії,  природного  газу,  послуг  тепло-,  водопостачання  і
водовідведення, квартирної плати, транспортних послуг, послуг зв’зку та
на  придбання  твердого  і  рідкого  побутового  палива  особам,  які
проживають  в  будинках,  що  не  мають  центрального  опалення  у  сумі
134,8 тис.грн.;

-  субвенція  на  видатки  охорони  здоров’я  внаслідок  надання
медичної  допомоги  населенню  Ужгородського  району  у  сумі  801,3
тис.грн.

По спеціальному фонду :
-  субвенція  з  Державного  бюджету  на  будівництво  та  придбання

житла  віськовослужбовцям,  учасникам  бойових  дій  в  Афганістані  та
воєнних  конфліктів  у  зарубіжних  країнах,  членам  сімей
військовослужбовців,  що  загинули  під  час  виконання  ними  службових
обов’язків,  а  також  військовослужбовцям,  звільненим  у  запас  або  у
відставку  за  станом  здоров’я,  віком,  вислугою  років  та  у  зв’язку  із
скороченням штатів,  які  перебувають  на  квартирному  обліку  за  місцем
проживання, у сумі 500,0 тис.грн.

4.  Установити,  що  перерахування  коштів  до  Державного  бюджету
здійснюється  з  бюджету  міста  за  рахунок  фактичних  надходжень
доходів,  що  враховуються  при  визначенні  обсягів  міжбюджетних
трансфертів, згідно з нормативами щоденних відрахувань.

5. Затвердити напрямки спрямування спеціального фонду бюджету
міста на фінансування робіт,  пов’язаних із реконструкцією,  ремонтом та
утриманням доріг у 2003 році (додаток 5).

6.  Затвердити  перелік  об’єктів,  фінансування  яких  буде  здійснено
за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку (додаток 6).

7.  Затвердити  перелік  програм  та  інших  видатків  фінансування,  які
враховані у обсязі бюджету міста на 2003 рік за рахунок доходів,  що не
враховуються при визначенні трансфертів (додаток 7).

8. Установити розмір резервного фонду бюджету міста на 2003 рік
у сумі 400,0 тис.грн.



9.  Затвердити  такий  перелік  захищених  статей  видатків  загального
фонду бюджету міста на 2003 рік за їх економічною структурою :

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код 1120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код

1132);
- забезпечення продуктами харчування (код 1133);
- виплата процентів за боргом (код 1200);
- трансферти населенню (код 1340).
10.  Установити,  що  керівники  бюджетних  установ  і  організацій

утримують  чисельність  працівників  та  здійснюють  фактичні  видатки  на
заробітну  плату  лише у  межах  фонду  заробітної  плати,  затвердженого
для бюджетної установи у кошторисі доходів і видатків.

11. Установити, що в процесі виконання бюджету міста :
-  порядок  передачі  бюджетних  повноважень  від  одного  головного

розпорядника  іншому,  крім  призначень  резервного  фонду  бюджету
міста,  здійснюється  відповідно  до  частини  п’ятої  статті  23  Бюджетного
кодексу України;

-  перерозподіл  видатків  у  межах  загального  обсягу  бюджетних
призначень  головного  розпорядника  коштів,  що  призводить  до  зміни
затверджених  бюджетних  призначень  по  загальному  та  спеціальному
фондах,  здійснюється  за  погодженням  із  постійною  комісією  міської
ради  з  питань  бюджету,  фінансів,  системи  оподаткування,
соціально-економічного  розвитку,  управління  майном  міста  і
приватизації, батьківської діяльності та страхування;

-  перерозподіл  видатків  за  економічною  класифікацією  в  межах
затвердженого  загального  обсягу  бюджетних  призначень  головного
розпорядника коштів по загальному фонду бюджету міста здійснюється
міським фінансовим управлінням за обгрунтованим поданням головного
розпорядника коштів;

- забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному
фонду  на  капітальні  видатки  за  рахунок  зменшення  бюджетних
призначень на поточні видатки;

- заборонити розпорядникам коштів бюджету міста брати бюджетні
зобов’язання у 2003 році без відповідних бюджетних асигнувань;

-  зобов’язання,  взяті  розпорядниками  коштів  бюджету  міста  без
відповідних  бюджетних  асигнувань,  не  вважаються  бюджетними
зобов’язаннями  і  не  підлягають  оплаті  за  рахунок  бюджетних  коштів.
Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

12.  При  невиконанні  дохідної  частини  бюджету  дозволити
фінансовому  управлінню  обмежувати  бюджетні  асигнування  головним
розпорядникам  коштів  пропорційно  недовиконанню  дохідної  частини
бюджету  за  винятком  бюджетних  асигнувань  по  захищених  статтях
видатків.



13.  Установити  на  кінець  2003  року  плановий  залишок  коштів  по
загальному фонду бюджету міста у сумі 300,0 тис.грн.

Із  залишку  бюджетних  коштів  на  початок  2003  року  з  суми
перевищення  планового  залишку,  затвердженого  даним  рішенням,
200,0  тис.грн.  в  процесі  виконання  бюджету  2003  року  використати  як
додаткове джерело фінансування і спрямувати для здійснення видатків,
що  не  мають  постійного  характеру  і  не  могли  бути  передбачені  при
складанні  проекту  бюджету,  згідно  рішення  виконавчого  комітету  за
погодженням з постійною комісією з питань бюджету,  фінансів,  системи
оподаткування,  соціально-економічного  розвитку,  управління  майном
міста  і  приватизації,  банківської  діяльності  та  страхування  (голова
комісії Кіндрат О.О.) і наступним затвердженням на сесії міської ради.

14. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з

питань  бюджету,  фінансів,  системи  оподаткування,
соціально-економічного  розвитку,  управління  майном  міста  і
приватизації банківської діяльності та страхування.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


