
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XVIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
21 грудня 2017 року                      м. Ужгород    № 945 

 

Про зміни до бюджету 

міста на 2017 рік  

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні", статей 23,78,101 Бюджетного кодексу 

України, враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації 13.12.2017 № 673 "Про розподіл субвенції з державного бюджету 

на 2017 рік", 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2017 рік 

згідно з додатком 1. 

 2. Затвердити зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2017 рік 

згідно з додатком 2. 

 3. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 

2017 рік по субвенціях з державного бюджету за головним розпорядником 

коштів міського бюджету у розрізі відповідального виконавця за бюджетними 

програмами згідно з додатком 3. 

 4. Затвердити зміни до капітальних видатків та переліку об'єктів по 

бюджету розвитку, видатки по яких у 2017 році змінюються згідно з 

додатком 4. 

 5. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік за 

головними розпорядниками у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами, згідно з додатком 5. 

 6. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 

2017 рік за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету за головними 

розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами згідно з додатком 6. 

 7. Затвердити зміни до переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки 

по яких у 2017 році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету згідно з додатком 7. 



 8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Готра В.В.). 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 



21.12.2017 № 945

грн.

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 1 403 000 -202 000 -202 000 1 201 000 

41000000 Від органів державного управління 1 403 000 -202 000 -202 000 1 201 000 

41030000 Субвенції 1 403 000 -202 000 -202 000 1 201 000 

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво / 

капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків, будинків 

підтриманого проживання, будівництво / придбання житла для дитячих 

будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення 

проектно-кошторисної документації. 1 403 000 1 403 000

41035000 Інші субвенції -202 000 -202 000 -202 000

Разом доходів 1 403 000 -202 000 -202 000 1 201 000 

Секретар ради А. Сушко

Разом 

Додаток 1

до рішення XVIII сесії міськради VII скликання

Зміни  до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2017 рік

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд

Спеціальний фонд

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"



21.12.2017 № 945

( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -1 403 000 1 403 000 1 403 000 0

208000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів -1 403 000 1 403 000 1 403 000 0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 403 000 1 403 000 1 403 000 0

600000 Фінансування за активними операціями -1 403 000 1 403 000 1 403 000 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -1 403 000 1 403 000 1 403 000 0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 403 000 1 403 000 1 403 000 0

Секретар ради А. Сушко

Додаток 2

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

до рішення XVIII сесії міськради VII скликання

Зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2017 рік 

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету
Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом



21.12.2017 № 945

(грн.)

з них

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

0300000 03 Виконком (головний розпорядник) 1 403 000 1 403 000 1 403 000 1 403 000

0310000 Виконком (відповідальний виконавець) 1 403 000 1 403 000 1 403 000 1 403 000

0316160 6160 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

1 403 000 1 403 000 1 403 000 1 403 000

1500000 15

Управління праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 0 0 0

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 0 0 0

1513040 3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 

дітям 0 0 0

090302 1513041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 13 050 13 050 13 050

090305 1513044 3044 1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування -13 050 -13 050 -13 050

Всього 0 0 1 403 000 1 403 000 1 403 000 1 403 000

Секретар ради А. Сушко

до рішення XVIII сесії міськради VII скликання

Додаток 3

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік по субвенціях з державного бюджету за головним розпорядником 

коштів міського бюджету у розрізі відповідального виконавця за бюджетними  програмами

видатки 

розвиткуоплата праці
комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
1

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

Код ТКВК

з нихз них

Разом
видатки 

споживанн

я

Спеціальний фонд

видатки 

споживання

Загальний фонд
Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Всього

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
2

Код 

ФКВКБ
3

оплата 

праці

Всього

1



21.12.2017 № 945

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0300000 03 Виконком (головний розпорядник) 1 403 000

0310000 Виконком (відповідальний виконавець) 1 403 000

0316160 6160 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа Капітальні видатки  (субвенція з державного 

бюджету)                                                         1 403 000

Всього: 1 403 000

Секретар ради А. Сушко

Додаток 4

(грн.)

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік

Код 

ТПКВКМ

Б/ТКВКБ

МС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

(напрямку видатків) 

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершенос

ті  

будівництв

а об'єктів 

на майбутні 

роки 

                                                                                                                                                                                  

Код ТКВК

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВКБ

Зміни до капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку,  видатки по яких у 2017 році змінюються

до рішення XVIII сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

1



Додаток 5

до рішення XVIII сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

21.12.2017 № 945

(грн.)

з них

1400000 14 Відділ охорони здоров'я (головний розпорядник) 0 0 -120 000 0

1410000 Відділ охорони здоров'я (відповідальний виконавець) 0 0 -120 000 0

080300 1412120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 0 0 -120 000 0

Всього 0 0 -120 000 0

Секретар ради А. Сушко

Всього

видатки 

спожив

ання
бюджет розвитку

з них

видатки розвиткуоплата 

праці

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

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 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код 

ТПКВК

МБ /

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

1



Додаток 6

до рішення XVIII сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

21.12.2017 № 945

(грн.)

з них

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

4700000 47

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) -202 000 -202 000 -202 000 -202 000

4710000

Управління капітального будівництва (відповідальний 

виконавець) -202 000 -202 000 -202 000 -202 000

150101 4716310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території -202 000 -202 000 -202 000 -202 000

Всього -202 000 -202 000 -202 000 -202 000

Секретар ради А. Сушко

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них
видатки 

споживанн

я

Спеціальний фонд

бюджет 

розвитку

з них

видатки 

розвитку
оплата 

праці

Всього

за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

Код 

ТКВК

Код 

ТПКВК

МБ /

ТКВКБ

МС

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Загальний фонд

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

Разом

1



21.12.2017 № 945

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4700000 47

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) -202 000

4710000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) -202 000

150101 4716310 6310 0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території

Будівництво пам'ятника на Пагорбі Слави  в м. 

Ужгород особам, які віддали 

життя за Україну під час проведення 

антитерористичної операції -202 000

Всього: -202 000

А. Сушко

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

(напрямку видатків) 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершено

сті  

будівницт

ва 

об'єктів 

на 

майбутні 

роки 

                                                                                                                                                                                  

Код ТКВК

Додаток 7

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік

Зміни до переліку об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2017 році фінансуються за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

Секретар ради

до рішення XVIII сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2017 рік"

(грн.)

Код 

ТПКВКМ

Б/ТКВКБ

МС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо

1
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