
 

 

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, 102 Бюджетного кодексу України,  

враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 р. №980-р 

"Деякі питання надання у 2016 році субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій", розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 21.12.2016 № 644 "Про перерозподіл субвенції з державного  

бюджету", 27.12.2016 № 660 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 

рік" та № 661 "Про розподіл додаткового обсягу субвенції з державного 

бюджету", 28.12.2016 № 664, розпорядження міського голови   26.12.2016 № 521, 

27.12.2016 № 522, 29.12.2016 №527, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

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 

по субвенціях з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету згідно з додатком 2. 

3. Затвердити зміни до переліку об'єктів (заходів) по бюджету розвитку, 

видатки по яких у 2016 році  по м. Ужгород фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій згідно з  додатком 3.  

4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно 

з додатком 4. 

5. Визнати затверджені бюджетні призначення по коштах переданих із 

загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду по управлінню 



капітального будівництва по КТКВК 070101 " Дошкiльнi заклади освiти" на об'єкт 

" Реконструкція даху ДНЗ №31 по вул. Докучаєва" в сумі 15 000 грн. коштами 

співфінансування  міського бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України 24.06.2016 № 395 "Деякі питання надання у 2016 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій" із змінами та п. 3 постанови Кабінету 

Міністрів України 18.05.2011 № 520 "Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних 

програм (проектів)" із змінами.  

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

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Гомонай В.В). 

 

 

 

Міський голова          Б. Андріїв  



до рішення      сесії міської ради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"
                               № 

(грн.)

Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 24 986 085,19 24 986 085,19
41000000 Від органів державного управління 24 986 085,19 24 986 085,19
41030000 Субвенції 24 986 085,19 24 986 085,19

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
державної допомоги дітям та допомоги по догляду за 
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

7 900,00 7 900,00

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

24 492 600,00 24 492 600,00

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 
скрапленого газу -14 414,81 -14 414,81

Додаток 1

Зміни  до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 рік

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною 
класифікацією

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом 



Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною 
класифікацією

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом 

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 500 000,00 500 000,00
Разом доходів 24 986 085,19 24 986 085,19

Секретар ради А.Сушко



(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 22 186 085,19 22 186 085,19 22 186 085,19

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік по субвенціях  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

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергон
осії

з них:

видатки 
розвитк

у
Всього

видатки 
споживанн

я

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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

Додаток 2
до рішення      сесії міської ради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"
№

Разом

1



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

090201

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 2 968 525,18 2 968 525,18 2 968 525,18Пільги 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 

2



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

090204

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 626 979,97 626 979,97 626 979,97

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 182 813,53 182 813,53 182 813,53

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 346 460,36 346 460,36 346 460,36

090307 1040 Тимчасова державна допомога дітям 7 900,00 7 900,00 7 900,00

3



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

090405 1060

Субсидії населенню для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 18 067 820,96 18 067 820,96 18 067 820,96

090406 1060

Субсидії населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу -14 414,81 -14 414,81 -14 414,81

 47
Управління капітального 
будівництва 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Разом видатків 22 186 085,19 22 186 085,19 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 22 686 085,19

Секретар ради А. Сушко

4



Додаток 3
до рішення      сесії міської ради VII скликання
"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

№

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевого 
бюджету

Назва головного розпорядника коштів

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7 8

 47
Управління капітального 
будівництва 500 000,00

070101 0910 Дошкiльнi заклади освiти
Реконструкція даху ДНЗ №31 по вул. 
Докучаєва 1 070 000,00 0,0 1 070 000,00 500 000,00

РАЗОМ: 500 000,00

Секретар ради А.Сушко

Перелік об'єктів (заходів) по бюджету розвитку, видатки по яких у 2016 році  по м. Ужгород фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(грн.)

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік

Код 
функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації; тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки 

1



№

( грн.)

Разом    у  т. ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів -500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

600000 Фінансування за активними операціями -500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00

Секретар ради А. Сушко

до рішення      сесії міської ради VII скликання
Додаток 4

"Про зміни до бюджету міста на 2016 рік"

Спеціальний фонд
Разом

Джерела фінансування бюджету м. Ужгород на 2016 рік 

Код Назва Загальний 
фонд
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