
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  

  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 
 

Про зміни до бюджету 

міста на 2017 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 перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік за 

головними розпорядниками у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 1. 

2. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, по яких вносяться 

зміни у фінансування в 2017 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та 

субвенцій з державного і обласного бюджетів згідно з додатком 2. 

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

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Гомонай В.В). 

 

 

 

Міський голова          Б. Андріїв  



Додаток 1

до рішення        сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

№

(грн.)

з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=6+11

1000000 10 Управління освіти (головний розпорядник) -199 900 -199 900 -199 900

1010000 Управління освіти (відповідальний виконавець) -199 900 -199 900 -199 900

070201 1011020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 

навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами -199 900 -199 900 -199 900

2400000 24

Управління у справах культури, спорту, сім'ї та 

молоді (головний розпорядник) 199 900 199 900 199 900

2410000

Управління у справах культури, спорту, сім'ї та 

молоді (відповідальний виконавець) 199 900 199 900 199 900

091108 2413160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 199 900 199 900 199 900

Всього 

Секретар ради А. Сушко

Всього

видатки 

спожив

ання

бюджет 

розвитку

з них

видатки 

розвитку
оплата 

праці

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
оплата 

праці

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергоно

сії

Перерозподіл  видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік  за головними розпорядниками у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

Код ТКВК

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів
1

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
2

Код 

ФКВ

КБ
3

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

1



(грн.)

Код ТКВК

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів
2

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
3

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8

2400000 24

Управління у справах культури, спорту, сім'ї та 

молоді (головний розпорядник) 199 900 0 199 900

2410000

Управління у справах культури, спорту, сім'ї та 

молоді  (відповідальний виконавець) 199 900 0 199 900

091108 2413160 3160 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян,які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2019 

роки 199 900 199 900

Всього 199 900 0 199 900

А. Сушко

Додаток 2                                                                   

до рішення       сесії міськради VІІ скликання 

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"                                                               

№

Перелік місцевих (регіональних) програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2017 році за рахунок коштів

бюджету м. Ужгород  та субвенцій з державного та обласного бюджетів

Секретар ради

1
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