
 
 
 

Доповнення 2 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" 

 
 

1. Затвердити зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2016 рік 
згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 По департаменту міського господарства по КТКВК 100103 сума              
105467,87 грн. розподіляється відповідно Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки. 

3. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород згідно з 
додатком 4. 

4. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об’єктів по бюджету 
розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються згідно з додатком 5. 

По департаменту міського господарства по КТКВК 180409 сума                
194600 грн. розподіляється відповідно Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки для "Комунального 
шляхово-експлуатаційного підприємства" Ужгородської міської ради.  

5. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік 
згідно з додатком 6. 

6. Затвердити розподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за рахунок 
збільшення доходів  за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 

7. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2016 рік на суму  
710 754 грн. 

 
 

Міський голова          Б. Андріїв  



Супровідна записка 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" 

 
За результатами перевиконання спеціального фонду бюджету міста за 

січень-квітень 2016 року пропонується збільшити плановий обсяг бюджету 
розвитку міста на 1 720 300 грн. 
 З метою забезпечення закупівлі медичного препарату "Імуран", 
здійснено перерозподіл коштів по головному розпоряднику відділ охорони 
здоров'я, а саме зменшено по програмі забезпечення пожиттєвої терапії 
хворих-інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 роки на          
5020 грн. та збільшено по  програмі "Розвиток  нефрологічної та 
гемодіалізної служби в місті на 2014-2017 роки"   на 5020 грн. 
 Зменшено обсяг резервного фонду міського бюджету на 710 754 грн. та 
направлено департаменту міського господарства на капітальний ремонт 
колектору скиду очищених стічних вод та водозахисної дамби по КТКВК 
150121 "Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф 
у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності". 

Відповідно до клопотання головних розпорядників коштів та проектів 
рішень про зміни до цільових програм пропонується наступний перерозподіл 
наявних бюджетних призначень в розрізі програм: 

за рахунок зменшення бюджетних призначень департаменту міського 
господарства в сумі 10 365 667,87 грн. по "Комплексній програмі 
відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки" 
  збільшуються призначення всього в сумі 10 365 667,87 грн, з них:  

департаменту міського господарства в сумі  6 299 052,87 грн., в т. ч.: 
- на реалізацію "Програми благоустрою м. Ужгород на 2015-2017 роки" в 
сумі 5 400 025 грн.; 
- на реалізацію "Програми капітального ремонту житлового фонду міста 
Ужгород на 2015-2017 роки" в сумі 250 000 грн.; 
- на реалізацію "Програми реконструкції вуличного освітлення міста 
Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки" в сумі 348 960 грн.; 
- на реалізацію "Програма фінансової підтримки комунальних підприємств 
міста Ужгород на 2016-2017 роки" в сумі 194 600 грн.; 
- на реалізацію "Програма надання дотації на відшкодування витрат, у разі 
затвердження органом місцевого самоврядуванням тарифів на послуги з 
утримання житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру економічно 
обгрунтованих витрат на їх виробництво на 2016 рік" в сумі 105 467,87 грн.; 
  управлінню освіти в сумі 2 830 615 грн. по КТКВК 070501 
"Професійно-технічні заклади освіти" для забезпечення фінансування 
професійно-технічних закладів освіти на травень-червень 2016 року; 
 відділу капітального будівництва в сумі 1 236 000 грн., з них                
70 000 грн. на ПКД по реконструкції покрівлі ДНЗ №31,  6 000 грн. на 
закінчення робіт по капремонту спортивних споруд ЗОШ №7, 210 000 грн. на 
ПКД по реконструкції покрівлі трьох загальноосвітніх закладів, 500 000 грн. 



по капремонту і реконструкції двох закладів охорони здоров’я та 250 000 грн. 
на ПКД по реставрації пам'ятки архітектури національного значення будівлі 
по вул. Дендеші,8, 200 000 грн. на капітальний ремонт покрівлі 
Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування 
по вул. Благоєва. 

Крім цього за рахунок збільшення планового обсягу бюджету розвитку 
збільшуються бюджетні призначення департаменту міського господарства в 
сумі  1 720 300 грн. грн. на реалізацію "Програми благоустрою м. Ужгород на 
2015-2017 роки".  

Враховуючи клопотання управління у справах культури, спорту, сім'ї 
та молоді, для придбання  комп'ютерної техніки для ДЮСШ № 1, здійснено 
перерозподіл коштів між загальним та спеціальним фондом в межах 
бюджетних призначень установи на суму 22 000 грн.  

 
 

 Начальник фінансового управління      Л. Гах 
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Додаток 1

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

(грн.)

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 220 000 220 000 220 000
24000000 ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 220 000 220 000 220 000

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту 220 000 220 000 220 000

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 1 500 300 1 500 300 1 500 300
33000000 Кошти від продажу землі  і нематеріальних активів 1 500 300 1 500 300 1 500 300

33010000 Кошти від продажу землі 1 500 300 1 500 300 1 500 300

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 
Крим 1 500 300 1 500 300 1 500 300

Разом доходів 1 720 300 1 720 300 1 720 300

Секретар ради                                                                                                                                                А.Сушко

 до рішення  сесії міськради VII скликання

       _______________________  № ________

Спеціальний фонд

Зміни до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 рік

Разом Загальний 
фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією
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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

10 Управління освіти 2 830 615,00 2 830 615,00 1 856 050,00 52 800,00 2 830 615,00

070501 0930 Професійно-технічні заклади освіти 2 830 615,00 2 830 615,00 1 856 050,00 52 800,00 2 830 615,00

24
Управління у справах 
культури,спорту,сім'ї та молоді -22 000,00 -22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00

130107 0810

Утримання та навчально-тренувальна 
робота дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл -22 000,00 -22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00

40
Департамент міського 
господарства 105 467,87 105 467,87 -3 461 328,87 -3 461 328,87 -3 461 328,87 -3 461 328,87 -3 355 861,00

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади -1 076 000,00 -1 076 000,00 -1 076 000,00 -1 076 000,00 -1 076 000,00

100103 0610
Дотація житлово-комунальному 
господарству 105 467,87 105 467,87 0,00 105 467,87

100106 0610

Капітальний ремонт житлового фонду 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Всього

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Код 
типової 
відомчої 

класифіка
ції 

видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

Додаток  3
до рішення          сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№
Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 

споживан
ня

Назва головного розпорядника 
коштів

з них:
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з них:
з них:

Всього

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Код 
типової 
відомчої 

класифіка
ції 

видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 

споживан
ня

Назва головного розпорядника 
коштів

з них:

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ -4 561 682,87 -4 561 682,87 -4 561 682,87 -4 561 682,87 -4 561 682,87

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 1 181 000,00 1 181 000,00 1 181 000,00 1 181 000,00 1 181 000,00

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 
Республiки Крим та органiв мiсцевого 
самоврядування у статутнi капiтали 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00 194 600,00

150121 0620

Заходи з упередження аварій та 
запобігання техногенних катастроф у 
житлово-комунальному господарстві 
та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності 710 754,00 710 754,00 710 754,00 710 754,00 710 754,00

76 Резервний фонд міського бюджету -710 754,00 0,00 -710 754,00

250102 0133 Резервний фонд -710 754,00 0,00 -710 754,00

47
Управління капітального 
будівництва 1 236 000,00 1 236 000,00 1 236 000,00 1 236 000,00 1 236 000,00

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
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з них:
з них:

Всього

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Код 
типової 
відомчої 

класифіка
ції 

видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 

споживан
ня

Назва головного розпорядника 
коштів

з них:

080800 0726
Центри первинної медичної (медико-
санiтарної) допомоги 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

150101 0490 Капiтальнi вкладення 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво 
та реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво 
та реконструкцiя лiкарень загального 
профiлю 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

150201 0829

Збереження , розвиток, реконструкція 
та реставрація пам'яток історії та 
культури 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Разом видатків 2 203 328,87 2 914 082,87 1 856 050,00 52 800,00 -2 203 328,87 -2 203 328,87 -2 203 328,87 -2 203 328,87 0,00

А. СушкоСекретар ради
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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

14 Відділ охорони здоров'я

081002 0763 Інші заходи по охороні здоров'я

Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих-
інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 
роки -5 020,00 -5 020,00

081002 0763 Інші заходи по охороні здоров'я
 Програма "Розвиток  нефрологічної та гемодіалізної 
служби в місті на 2014-2017 роки"  5 020,00 5 020,00

40 Департамент міського господарства 105 467,87 -2 451 782,87 -2 346 315,00

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород на 2015-2017 роки 160 000,00 160 000,00

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади

Комплексна програма відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки -1 236 000,00 -1 236 000,00

100103 0610
Дотація житлово-комунальному 
господарству

Програма надання дотації на відшкодування витрат, у 
разі затвердження органом місцевого 
самоврядуванням тарифів на послуги з утримання 
житлового фонду м. Ужгород нижчими від розміру 
економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво 
на 2016 рік 105 467,87 105 467,87

100106 0610

Капітальний ремонт житлового фонду 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків

Програма капітального ремонту житлового фонду 
міста Ужгород на 2015-2017 роки 90 000,00 90 000,00

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки 5 939 325,00 5 939 325,00

Разом загальний 
та спеціальний 

фонд

Код 
функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Додаток  4
до рішення         сесії міської ради  VIІ  скликання 

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Перелік  регіональних програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2016 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгород 



2

1 2 3 4 5 6 7

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Комплексна програма відновлення історичного 
центру м. Ужгорода на 2015-2016 роки -9 129 667,87 -9 129 667,87

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма реконструкції вуличного освітлення міста 
Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки 348 960,00 348 960,00

170703 0456

Видатки на проведення робiт, 
пов’язаних iз будiвництвом, 
реконструкцiєю, ремонтом та 
утриманням автомобiльних дорiг Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки 1 181 000,00 1 181 000,00

180409 0490

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

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки 194 600,00 194 600,00

Всього 105 467,87 -2 451 782,87 -2 346 315,00

Секретар ради А. Сушко



( грн.)

Разом    у  т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 2 203 328,87 -2 203 328,87 -2 203 328,87 0,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 2 203 328,87 -2 203 328,87 -2 203 328,87 0,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 2 203 328,87 -2 203 328,87 -2 203 328,87 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 2 203 328,87 -2 203 328,87 -2 203 328,87 0,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 2 203 328,87 -2 203 328,87 -2 203 328,87 0,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 2 203 328,87 -2 203 328,87 -2 203 328,87 0,00

Секретар ради

№

А.Сушко

Додаток 6
до рішення  сесії міськради VIІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

Джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік 

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом



1

(грн.)

з них:
з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9
40

  
господарства 1 720 300,00 1 720 300,00 1 720 300,00 1 720 300,00

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 1 720 300,00 1 720 300,00 1 720 300,00 1 720 300,00

Разом видатків 1 720 300,00 1 720 300,00 1 720 300,00 1 720 300,00

А. Сушко

Всього

капітальні 
видатки за 

рахунок 
коштів, що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

комуналь
ні послуги 

та 
енергонос

ії

видатки 
розвитку

Код 
типової 
відомчої 

класифіка
ції 

видатків 

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я  бюджетів

Код 
тимчасов

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету

видатки 
розвитку

Додаток  7
до рішення          сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

за головними розпорядниками коштів 

№
Розподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за рахунок збільшення доходів

Секретар ради

Разом

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

з них:

Всього
видатки 

споживан
ня

Назва головного розпорядника 
коштів

з них:



1

до рішення    сесії міськради VIІ 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

24
Управління у справах 
культури,спорту,сім'ї та молоді 22 000,00

130107 0810

Утримання та навчально-тренувальна 
робота дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл Капітальні видатки 22 000,00

40 Департамент міського господарства -1 741 028,87

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади Капітальні видатки 412 130,00

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади Реставрація  покрівель будинків -183 730,00

100102 0610
Капiтальний ремонт житлового фонду 
мiсцевих органiв влади Реставрація  фасадів будинків -1 304 400,00

100106 0610

Капітальний ремонт житлового фонду 
об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків Капітальні видатки 90 000,00

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 6 288 285,00

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
Реконструкція мереж  та об'єктів благоустрою 
історичної частини міста -9 129 667,87

Додаток 5

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Зміни  капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються

(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 



2

1 2 3 4 5 6 7 8

150121 0620

Заходи з упередження аварій та 
запобігання техногенних катастроф у 
житлово-комунальному господарстві та 
на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності Капітальні видатки 710 754,00

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг Капітальні видатки 1 181 000,00

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 
Республiки Крим та органiв мiсцевого 
самоврядування у статутнi капiтали 
суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi Капітальні видатки 194 600,00

47
Управління капітального 
будівництва 1 236 000,00

070101 0910 Дошкільні заклади освіти

Реконструкція покрівлі ДНЗ №31 по вул.Докучаєва 
(виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, iнтернат при школі), 
спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 
колегiуми Капітальні видатки 6 000,00

080800 0726
Центри первинної медичної (медико-
санiтарної) допомоги Капітальні видатки 200 000,00

150101 0490 Капiтальнi вкладення Капітальні видатки 200 000,00

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція водопровідної мережі D-325 мм від 
вул.Минайської до вул.Челюскінців (виготовлення 
проектно-кошторисної документації) -100 000,00

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція водопровідної мережі по 
вул.Челюскінців від вул.Грушевського до 
вул.Ак.Корольова 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція покрівлі НВК "Первоцвіт" по 
вул.Ак.Корольова (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00



3

1 2 3 4 5 6 7 8

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція покрівлі НВК "Престиж" по 
вул.Джамбула (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00

150110 0921

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя загальноосвiтнiх 
навчальних закладiв

Реконструкція покрівлі СНВК "Ялинка" по 
вул.Нахімова (виготовлення проектно-
кошторисної документації) 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00

150114 0731

Проведення невiдкладних 
вiдновлювальних робiт, будiвництво та 
реконструкцiя лiкарень загального 
профiлю

Реконструкція підпірних стін головного корпусу 
Ужгородської ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 
(виготовлення проектно-кошторисної 
документації) 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00

150201 0829
Збереження , розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури

Реставрація пам'ятки архітектури національного 
значення будівлі по вул. Дендеші,8 300 000,00 0,00 300 000,00 250 000,00

РАЗОМ: -483 028,87

Секретар ради А. Сушко
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	По департаменту міського господарства по КТКВК 100103 сума              105467,87 грн. розподіляється відповідно Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2016-2017 роки.
	4. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються згідно з додатком 5.
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	5. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно з додатком 6.
	6. Затвердити розподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за рахунок збільшення доходів  за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 7.
	7. Зменшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2016 рік на суму  710 754 грн.
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