
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

 

 

Про зміни до бюджету 

міста на 2016 рік 

 

 

 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 23,78 Бюджетного кодексу України: 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік 

за рахунок субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2. 

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

розвитку, видатки по яких у 2016 році змінюються згідно з додатком 3. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Гомонай В.В). 

 

 

 

Міський голова          Б. Андріїв  



(грн.)

з них:

з них:

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

15

Управління праці та соціального 

захисту населення 0,00 0,00 0,00

з них:

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Разом

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджетів

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживан

ня

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

№

до рішення     сесії міськради VIІ скликання

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

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Додаток 1

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

1



з них:

з них:

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

з них:

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Разом

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджетів

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживан

ня

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

090201 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, дітям війни, 

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 та  

реабілітованим громадянам, які 

стали інвалідами внаслідок 

репресій або є пенсіонерами  на 

житлово-комунальні послуги 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00

2



з них:

з них:

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

з них:

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Разом

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджетів

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживан

ня

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

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, через 

хворобу або за вислугою років 

військовослужбовцям Служби безпеки 

України, працівникам міліції, особам 

начальницького складу податкової 

міліції, рядового і 

3



з них:

з них:

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

з них:

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Разом

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджетів

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживан

ня

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

090204 1030

начальницького складу 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; пенсіонерам з 

числа слідчих прокуратури; 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; звільненим з військової 

служби особам, які стали інвалідами під 

час проходження військової служби; 

батькам та членам сімей 

військовослужбовців, 

військовослужбовців Державної служби 

спеціального зв'язку та захисту інформації 

України, які загинули (померли) або 

пропали безвісти під час проходження 

військової служби;  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 житлово-комунальні послуги 400 000,00 400 000,00 400 000,00

090207 1070

Пільги громадянам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

дружинам (чоловікам) та опікунам 

( на час опікунстві) дітей померлих 

громадян, смерть яких пов"язана з 

Чорнобильською катастрофою на 

житлово-комунаьні послуги  150 000,00 150 000,00 150 000,00

4



з них:

з них:

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

з них:

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Разом

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджетів

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживан

ня

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

090215 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 житлово-комунальні послуги 250 000,00 250 000,00 250 000,00

090405 1060

Субсидії  населенню для 

відшкодування  витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг  -2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00

Разом видатків 0,00 0,00 0,00

Б. Андріїв Міський голова

5



(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 0 0 0 0 0

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000

070201 0921 Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми

300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Разом видатків 0 0 0 0 0

Б. Андріїв Міський голова

 бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів, що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживан

ня

з них:

видатки 

розвитку

Код 

типової 

відомчої 

класифіка

ції 

видатків 

Код 

функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я  бюджетів

Назва головного розпорядника 

коштів
        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом

Код 

тимчасов

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

за головними розпорядниками коштів 

Додаток  2

до рішення     сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

№

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород 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 0

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти

Реконструкція даху ДНЗ №31 по вул. Докучаєва -300 000

070201 0921 Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми Капітальні видатки 300 000

150101 0490 Капітальні вкладення  

Будівництво водовідведення з влаштуванням КНС 

вулиць Антонівська та Анкудінова -350 000

150101 0490 Капітальні вкладення  Капітальні видатки 350 000

РАЗОМ: 0

Міський голова Б. Андріїв 

Додаток 3

"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.)

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

1


