
  
 
 
 
 

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

 
 

     1. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 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 2016 році змінюються згідно з додатком 2. 
  3. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно 
з додатком 3. 

    4. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно з 
додатком 5. 
 5. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2016 рік 
за рахунок субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
міського бюджету згідно з додатком 6. 
 6.  Додаток 9 "Перелік об'єктів, що можуть реалізовуватись за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, на які виділяються кошти з 
міського бюджету у 2016 році" до рішення II сесії міської ради VII скликання від 
14.04.2016 № 159 "Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" викласти в новій 
редакції  згідно з додатком 7. 
 7. Збільшити обсяг резервного фонду міського бюджету на 2016 рік на суму  
1 900 000 грн. 
 

 
Міський голова         Б.  Андріїв 

 



Супровідна записка 
до доповнення 2 проекту рішення   сесії міської ради VIІ скликання 

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік" 
 

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України 
"Про державний бюджет України на 2016 рік" від 19 травня 2016 року № 
1384-УІІІ, в зв'язку з збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 
грудня місяця з 1550 грн. до 1600 грн., збільшено обсяги освітньої субвенції 
на    348 900 грн. та медичної субвенції на 228 600 грн.   

Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 
року №432-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що 
фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 
2016 року», статтю 24-1 Бюджетного кодексу України, службову записку 
фінансового управління від 24.06.2016 № 30/04-10/364 пропонується 
наступний перерозподіл призначень:  

зменшуються призначення по управлінню капітального будівництва на    
1 900 000 грн. по співфінансуванню до інвестиційних проектів, які подані до 
Державного фонду регіонального розвитку по "Реконструкції будівель 
колишньої котельні у м. Ужгороді по вул. Ф. Тіхого, 13 Б під спортивно-
реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та 
інвалідів АТО" та направляються кошти в сумі 1900 000 грн. на збільшення 
обсягу резервного фонду бюджету міста. 

 
 

 
Начальник фінансового управління      Л. Гах 



(грн.)

з них:

з них:

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

47
Управління капітального 
будівництва -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000

76 Резервний фонд міського бюджету 1 900 000 1 900 000

250102 0133 Резервний фонд 1 900 000 1 900 000

Разом видатків 1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 0

А. СушкоСекретар ради
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Назва головного розпорядника коштів         Видатки загального фонду

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік
за головними розпорядниками коштів 

Додаток  1
до рішення     сесії міськради VІІ скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

№

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

47 Управління капітального будівництва -1 900 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція будівель колишньої котельні у 
м.Ужгороді по вул. Ф.Тіхого, 13 Б під спортивно-
реабілітаційний центр для інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату та інвалідів АТО -2 000 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний 
центр інвалідів з ураженням опорно-рухового 
апарату та інвалідів — учасників антитерористичної 
операції по вул. Ф. Тихого, 13б, у м. Ужгороді — 
реконструкція 100 000

РАЗОМ: -1 900 000

Секретар ради А. Сушко

 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 

Додаток 2

"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.)

1



( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 0

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 0

600000 Фінансування за активними операціями 1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 900 000 -1 900 000 -1 900 000 0

Секретар ради

Спеціальний фонд
Разом

№

А. Сушко

Додаток 3
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



Додаток 5

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 577 500 577 500

41000000 Від органів державного управління 577 500 577 500

41030000 Субвенції 577 500 577 500

41033900 Освітня субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 348 900 348 900

41034200 Медична субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам 228 600 228 600

Всього доходів 577 500 577 500

Секретар ради А. Сушко

 до рішення    сесії    VIІ    скликання

    № 

Спеціальний фонд

Зміна обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1



                            №

(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 348 900 348 900 286 000 348 900

070201 0921

Загальноосвітні школи ( в 
т.ч. школа-дитячий 
садок,інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, 
ліцеї,гімназії,колегіуми 348 900 348 900 286 000 348 900

14 Відділ охорони здоров'я 228 600 228 600 187 377 228 600

080101 0731 Лікарні 228 600 228 600 187 377 228 600

Разом видатків 577 500 577 500 473 377 577 500

А. СушкоСекретар ради

з них:

видатки 
розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці
нарахуванн
я на оплату 

праці

оплата 
праці

комуналь
ні послуги 
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        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

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

Додаток 6

до рішення     сесії міськради VIІ скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2016 рік за рахунок субвенції з державного бюджету

1



 Додаток 7

№

1 2 3

Управління капітального будівництва 100 000

1

Комплекс будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням 
опорно-рухового апарату та інвалідів — учасників антитерористичної операції по 
вул. Ф. Тихого, 13б, у м. Ужгороді — реконструкція 100 000

Разом: 100 000

Секретар ради А. Сушко

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

Перелік об'єктів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на 
які виділяються кошти з місцевого бюджету у 2016 році

№ п/п Назва об’єктів/ назва головного розпорядника коштів
Сума співфінансування  

(грн.)

1
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