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

Враховуючи  розпорядження  голови  Закарпатської  обласної  державної
адміністрації 02.11.2016 № 522 "Про перерозподіл обсягів субвенцій", 28.10.2016
№ 518  "Про внесення змін до  обласного  бюджету  на  2016  рік"  та  № 519  "Про
перерозподіл  обсягів  субвенцій", 10.11.2016  № 546  "Про  внесення  змін  до
обласного  бюджету  на  2016  рік",  14.11.2016  № 553  "Про  перерозподіл  обсягів
субвенцій",

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

2. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік
за рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів
міського бюджету згідно з додатком 2.

3. Затвердити  перерозподіл  видатків  бюджету  м. Ужгород  на  2016 рік  за
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3.

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

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

6. Затвердити  перелік  регіональних  програм,  по  яких  вносяться  зміни  у
фінансування в 2016 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та субвенцій з
державного і обласного бюджетів згідно з додатком 6.

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

Міський голова Б. Андріїв



№

(грн.)

Разом

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 399900 399900 399 900

24000000 Інші неподаткові надходження  399900 399900 399 900

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 399 900 399 900 399 900

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 5203700 5203700 5 203 700

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  4828400 4828400 4 828 400

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в 

комунальній власності  4 828 400 4 828 400 4 828 400

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 
375300 375300 375 300

33010000 Кошти від продажу землі  375300 375300 375 300

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності
375 300 375 300 375 300

Всього доходів 5 603 600 5 603 600 5 603 600

40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 8 799 394 8 799 394

41000000 Від органів державного управління 8 799 394 8 799 394

41030000 Субвенції 8 799 394 8 799 394

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), вивезення побутового сміття та рідких 

нечистот 7 577 000 7 577 000

41035800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях 

за принципом "гроші ходять за дитиною" -200 000 -200 000

41036100 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих 

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II 

групи з числа військовослужбовців, які брали участь у 

зазначеній операції, та потребують поліпшення 

житлових умов 1 422 394 1 422 394

Разом доходів 8 799 394 5 603 600 5 603 600 14 402 994

Секретар ради А. Сушко

Додаток 1

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

до рішення   сесії міськради VIІ скликання

Зміни  до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 рік

КОД
Найменування доходів згідно з бюджетною 

класифікацією

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом 



№

(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 7 377 000,00 7 377 000,00 1 422 394,00 1 422 394,00 1 422 394,00 1 422 394,00 8 799 394,00

070303 0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, 

прийомні сім'ї) -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00

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 699 539,16 699 539,16 699 539,16

"Про зміни до  бюджету міста на 2016 рік"

до рішення   сесії міськради VIІ скликання

Додаток 2

Розподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік за рахунок  субвенцій  з державного бюджету

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

з них:

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

нарахуванн

я на оплату 

праці

оплата 

праці

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергонос

ії

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

видатки 

споживанн

я

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника коштів

1



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

090202 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, 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 на придбання твердого палива 

та скрапленого газу -3 850,00 -3 850,00 -3 850,00

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 

начальницького складу кримінально-

виконавчої системи; особам, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=4+9

090204 1030

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 214 611,14 214 611,14 214 611,14

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, у зв'язку з хворобою або 

вислугою років працівникам міліції, особам 

начальницького складу податкової міліції, 

рядового і начальницького складу 

кримінально-виконавчої системи; особам, 

звільненим із служби цивільного захисту за 

віком,
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090205 1030

 через хворобу або за вислугою років, та які 

стали інвалідами під час виконання 

службових обов'язків; 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, 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 придбання твердого 

палива -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

090207 1070

Пільги громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 

опікунства) дітей померлих громадян, смерть 

яких пов'язана з Чорнобильською 

катастрофою, на житлово-комунальні 

послуги 58 984,19 58 984,19 58 984,19

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 101 830,46 101 830,46 101 830,46

090302 1040 Допомога у зв”язку з вагітністю та пологами -200 000 -200 000 -200 000,00

090303 1040

Допомога до досягнення дитиною 

трирічного віку -400 000 -400 000 -400 000,00

090304 1040 Допомога при народженні дитини -3 500 000 -3 500 000 -3 500 000,00

090305 1040

Допомога на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування -400 000 -400 000 -400 000,00

090306 1040 Допомога на дітей одиноким матерям 2 000 000 2 000 000 2 000 000,00

090401 1040

Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім"ям 2 500 000 2 500 000 2 500 000,00

090405 1060

Субсидії  населенню для відшкодування  

витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг  6 502 035,05 6 502 035,05 6 502 035,05
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090406 1060

Субсидії населенню для відшкодування 

витрат на придбання твердого та рідкого 

пічного побутового палива і скрапленого 

газу 4 850,00 4 850,00 4 850,00

150118 1060

Житлове будівництво та придбання житла 

для окремих категорій населення 1 422 394,00 1 422 394,00 1 422 394,00 1 422 394,00 1 422 394,00

Разом видатків 7 377 000,00 7 377 000,00 1 422 394,00 1 422 394,00 1 422 394,00 1 422 394,00 8 799 394,00

Секретар ради А. Сушко

5



(грн.)

з них:

з них:

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

01 Ужгородська міська рада 46 360 46 360 46 360

250404 0133 Інші видатки 46 360 46 360 46 360

03 Міськвиконком 113 640 103 640 10 000 32 300 32 300 32 300 32 300 145 940

250404 0133 Інші видатки 113 640 103 640 10 000 32 300 32 300 32 300 32 300 145 940

10 Управління освіти 1 676 470 1 676 470 -160 000 -195 000 -2 031 470 -2 031 470 -2 031 470 -2 031 470 -355 000

070101 0910 Дошкільні заклади освіти -314 000 -314 000 -160 000 -195 000 -924 100 -924 100 -924 100 -924 100 -1 238 100

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми 2 031 470 2 031 470 -1 107 370 -1 107 370 -1 107 370 -1 107 370 924 100

070807 0990 Інші освітні програми -41 000 -41 000 -41 000

14 Відділ охорони здоров'я -171 180 0

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 3 000 0

080101 0731 Лікарні -174 180 0

15

Управління праці та соціального 

захисту населення 5 263 600 5 263 600 78 000 -135 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 5 223 600

 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

Додаток  3

до рішення     сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

№

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік

за головними розпорядниками коштів 

1



з них:

з них:

 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

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 78 000 -135 000 0 0

091204 1020

Територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 40 000 40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 0

170102 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян 5 223 600 5 223 600 0 5 223 600

24

Управління у справах 

культури,спорту,сім'ї та молоді 50 000 50 000 -43 000 50 000

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 88 940 88 940 32 000 88 940

110204 0828

Палаци і будинки культури,клуби та 

інші заклади клубного типу -88 940 -88 940 -75 000 -88 940

110502 0829

Інші культурно-освітні заклади та 

заходи 50 000 50 000 50 000

40

Департамент міського 

господарства 400 000 400 000 -6 110 300 -6 110 300 -6 110 300 -6 110 300 -5 710 300

100102 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

мiсцевих органiв влади -160 000 -160 000 -160 000 -160 000 -160 000

100106 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

об’єднань спiввласникiв 

багатоквартирних будинкiв 650 080 650 080 650 080 650 080 650 080

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 55 000 55 000  1 759 487 1 759 487 1 759 487 1 759 487 1 814 487

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг -55 000 -55 000 -8 359 867 -8 359 867 -8 359 867 -8 359 867 -8 414 867

2



з них:

з них:

 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

250404 0133 Інші видатки 400 000 400 000 400 000

 47

Управління капітального 

будівництва 569 400 569 400 569 400 569 400 569 400

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 304 400 304 400 304 400 304 400 304 400

070201 0921

Загальноосвітні школи( в т.ч. школа-

дитячий садок , інтернат при школі ), 

спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 

колегіуми 155 000 155 000 155 000 155 000 155 000

080101 0731 Лiкарнi 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

080800 0726

Центри первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

110205 0960 Школи естетичного виховання дітей 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 

вiдновлювальних робiт, будiвництво 

та реконструкцiя загальноосвiтнiх 

навчальних закладiв -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -200 000

150114 0731

Проведення невiдкладних 

вiдновлювальних робiт, будiвництво 

та реконструкцiя лiкарень загального 

профiлю 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

75 Фінансове управління 30 000 30 000 30 000

010116 0111 Органи місцевого самоврядування 30 000 30 000 30 000

Разом видатків 7 580 070 7 570 070 -296 180 -330 000 10 000 -7 580 070 -7 580 070 -7 580 070 -7 580 070 0

3



з них:

з них:

 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

А. СушкоСекретар ради

4



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

03 Міськвиконком 32 300

250404 0133 Інші видатки Капітальні видатки 32 300

15

Управління праці та соціального 

захисту населення 1 382 394

091204 1020

Територіальні центри соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) Капітальні видатки -40 000

150118 1060

Житлове будівництво та придбання житла 

для окремих категорій населення Капітальні видатки 1 422 394

10 Управління освіти -2 031 470

070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки -924 100

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми Капітальні видатки -1 107 370

40 Департамент міського господарства -4 282 300

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

Додаток 4

"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

1



1 2 3 4 5 6 7 8

100102 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

мiсцевих органiв влади Капітальні видатки -160 000

100106 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

об’єднань спiввласникiв 

багатоквартирних будинкiв Капітальні видатки 650 080

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки 3 287 487

170703 0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних 

із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг Капітальні видатки -2 820 159

170703 0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних 

із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг

Реконструкція перехрестя  вулиць  Перемоги - 

Легоцького з влаштуванням кругового руху -400 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних 

із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг Реконструкція пл. Кирпи -2 700 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, пов'язаних 

із будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних 

доріг

Реконструкція вул.Можайського (8 Березня-

Минайська) -2 439 708

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 

Республiки Крим та органiв мiсцевого 

самоврядування у статутнi капiтали 

суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi Капітальні видатки 300 000

47 Управління капітального будівництва 4 345 000

070101 0910 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 700 000

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми Капітальні видатки 155 000

2



1 2 3 4 5 6 7 8

080101 0731 Лiкарнi Капітальні видатки 40 000

080800 0726

Центри первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги Капітальні видатки -180 000

080800 0726

Центри первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Будівництво зовнішньої дренажної каналізації для 

будівлі ЗПСМ по вул.Грибоєдова 250 000 0 250 000 250 000

110205 0960 Школи естетичного виховання дітей Капітальні видатки 200 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення Капітальні видатки -35 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція легкоатлетичних доріжок стадіону 

"Автомобіліст" по вул. Капушанській -200 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Рекультивація полігону ТПВ в с. Барвінок 

Ужгородського р-ну - будівництво 100 000 0 100 000 100 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція приміщень першого поверху під 

ЦНАП будівлі по пл.Поштовій,3 3 800 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція каналізаційного колектора по вул. 

Тельмана -250 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція водопровідної мережі по 

вул.Добрянського -70 000

150101 0490 Капiтальнi вкладення

Реконструкція водопровідної мережі від 

вул.Годинки до вул. Капушанської по вул. 

Погорєлова -65 000

150110 0921

Проведення невiдкладних 

вiдновлювальних робiт, будiвництво та 

реконструкцiя загальноосвiтнiх 

навчальних закладiв

Реконструкція будівлі під початкові класи ЗОШ I 

ст. №13 -200 000

150114 0731

Проведення невiдкладних 

вiдновлювальних робiт, будiвництво та 

реконструкцiя лiкарень загального 

профiлю

Реконструкція мансардних приміщень поліклініки 

МДКЛ під лабораторне відділення по вул. 

Боженко,2 100 000

РАЗОМ: -554 076

                                                                                                                                                                                  

3



1 2 3 4 5 6 7 8

Секретар ради  А.Сушко

4



№

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 6 157 676 -6 157 676 -6 157 676 0

208000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів 6 157 676 -6 157 676 -6 157 676 0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 6 157 676 -6 157 676 -6 157 676 0

600000 Фінансування за активними операціями 6 157 676 -6 157 676 -6 157 676 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 6 157 676 -6 157 676 -6 157 676 0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 6 157 676 -6 157 676 -6 157 676 0

Секретар ради А.Сушко

Додаток 5

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



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

01 Ужгородська міська рада 46 360 0 46 360

250404 0133 Інші видатки
Програма виконання рішень судів та інших 

виконавчих документів на 2016-2017 роки 46 360 46 360

03 Міськвиконком 113 640 32 300 145 940

250404 0133 Інші видатки Програма розвитку земельних відносин у місті 

Ужгород на 2013-2016 роки -150 000 -150 000

250404 0133 Інші видатки Програма впровадження системи відеоспостереження 

у місті Ужгород на 2016-2018 роки

150 000 150 000

250404 0133 Інші видатки Програма створення та накопичення міського резерву 

матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки

-46 360 -46 360

250404 0133 Інші видатки Комплексна Програма розвитку та удосконалення 

цивільного захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки 32 300 32 300

250404 0133 Інші видатки Програма комплексного забезпечення містобудівною 

документацією м. Ужгород 160 000 160 000

10 Управління освіти -302 010 -3 031 470 -3 333 480

070101 0910 Дошкільні заклади освіти

Комплексна Програма розвитку та удосконалення 

цивільного захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки -924 100 -924 100

Додаток  6

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 та субвенцій з державного і обласного бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування місцевої програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонд



1 2 3 4 5 6 7

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми

Комплексна Програма розвитку та удосконалення 

цивільного захисту в м.Ужгород на 2016-2018 роки 251 170 -2 107 370 -1 856 200

070201 0921

Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, iнтернат при школі), 

спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, 

колегiуми

Програма харчування дітей у дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладах міста на 2016 

рік -512 180 -512 180

070807 0990 Інші освітні програми

Програма "Безпека навчальних закладів міста на 2015-

2016 роки" -205 000 -205 000

070807 0990 Інші освітні програми

Програма підтримки дітей учасників 

антитерористичної операції і дітей з сімей, 

переміщених з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної 

операції  у навчальних закладах міста на 2016 р. 164 000 164 000

15

Управління праці та соціального 

захисту населення 5 223 600 0 5 223 600

170102 1070

Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом 

окремим категоріям громадян

Програма фінансування видатків на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом на міських автобусних маршрутах 

загального користування у м. Ужгород на 2016 рік 5 223 600 5 223 600

24

Управління у справах культури, 

спорту, сім'ї та молоді 50 000 50 000

110502 0829

Інші культурно-освітні заклади та 

заходи

Програма відзначення в місті Ужгород  державних та 

місцевих свят, історичних подій, знаменних і 

пам'ятних дат та інших заходів на 2015-2017 роки 50 000 50 000

40 Департамент міського господарства 400 000 -4 282 300 -3 882 300

100102 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

мiсцевих органiв влади

Програма капітального ремонту житлового фонду 

міста Ужгород на 2015-2017 роки -160 000 -160 000

100106 0610

Капiтальний ремонт житлового фонду 

об’єднань спiввласникiв 

багатоквартирних будинкiв

Програма капітального ремонту житлового фонду 

міста Ужгород на 2015-2017 роки 650 080 650 080

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки 55 000 840 487 895 487



1 2 3 4 5 6 7

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реконструкції вуличного освітлення міста 

Ужгорода (ІІ черга) на 2012-2016 роки 2 447 000 2 447 000

170703 0456

Видатки на проведення робіт, 

пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та 

утриманням автомобільних доріг Програма благоустрою м.Ужгород на 2015-2017 роки -55 000 -8 359 867 -8 414 867

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 300 000 300 000

250404 0133 Інші видатки

Програма приватизації  об'єктів комунальної власності 

м. Ужгорода на 2016-2018 роки тта перелік об'єктів 

комунальної власності, які підлягають приватизації  у 

2016 році 400 000 400 000

Всього 5 531 590 -7 281 470 -1 749 880

А.СушкоСекретар ради



(грн.)

з них:

з них:

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

40

Департамент міського 

господарства 1 828 000 0 1 828 000 1 828 000 1 828 000

100203 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ 1 528 000 1 528 000 1 528 000 1 528 000

180409 0490

Внески органiв влади Автономної 

Республiки Крим та органiв 

мiсцевого самоврядування у 

статутнi капiтали суб’єктiв 

пiдприємницької дiяльностi 300 000 300 000 300 000 300 000

 47

Управління капітального 

будівництва 3 775 600 3 775 600 3 775 600 3 775 600

070101 0910 Дошкільні заклади освіти 395 600 395 600 395 600 395 600

150101 0490 Капiтальнi вкладення 3 380 000 3 380 000 3 380 000 3 380 000

Разом видатків 5 603 600 0 5 603 600 5 603 600 5 603 600

з них:

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

        Видатки спеціального фонду

Розподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік  за рахунок збільшення доходів спеціального фонду  

видатки 

споживанн

я

з них:

Назва головного розпорядника 

коштів

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Всього
видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку оплата 

праці

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Секретар ради                                                                                                                                                          А.Сушко

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування  

бюджетів

Додаток  7

до рішення    сесії міськради VІІ скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

№

Всього

Разом

 за головними розпорядниками коштів

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

        Видатки загального фонду

видатки 

споживання

1


