
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XXII сесія    VII   скликання 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
06 квітня 2018 р.                        м. Ужгород                            № 1042         

                                                              

 

Про зміни до бюджету 

міста на 2018 рік  

 

 

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

самоврядування в Україні", статей 23, 16, 74, 101 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи висновок про обсяги залишків коштів міського бюджету 

департаменту фінансів та бюджетної політики 29.03.2018 № 148/26/02-18, 

рішення десятої сесії Закарпатської обласної ради VII скликання 22.02.2018 

№ 1073 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 

"Про обласний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови Закарпатської 

обласної адміністрації від 28 березня 2018 року № 191 "Про уточнення назви 

субвенцій з обласного бюджету в 2018 році", Постанову Кабінету Міністрів 

України від 16.02.2011 № 110" Про затвердження Порядку здійснення місцевих 

запозичень", 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

згідно з додатком 1. 

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

2018 рік за рахунок міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському 

бюджету  за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними  програмами згідно з додатком 2. 

 3. Затвердити перелік обʼєктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2018 році будуть проводитись за рахунок міжбюджетних трансфертів з 

обласного бюджету міському бюджету по "Субвенції з місцевого бюджету на 

виконання інвестиційних проектів", згідно з додатком 3. 

 4. Затвердити перелік обʼєктів по бюджету розвитку, видатки по 

яких у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів іншої субвенції з 

обласного бюджету згідно з додатком 4. 



5. Затвердити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік за 

головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 5. 

 6. Затвердити перелік місцевих (регіональних) програм, по яких 

вносяться зміни у фінансування в 2018 році за рахунок коштів бюджету 

м. Ужгород та субвенцій з державного та обласного бюджетів, згідно з 

додатком 6. 

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

розвитку, видатки по яких у 2018 році змінюються згідно з додатком 7. 

8. Затвердити зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

згідно з додатком 8. 

9. Затвердити спрямування частини залишку коштів загального фонду, 

що склався на початок 2018 року за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 9. 

10. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету міста Ужгород 

станом на "31" грудня 2018 року у сумі 12 000,0 тис. грн. 

11. Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду 

міського бюджету на 2018 рік є місцеві зовнішні запозичення, визначені ст. 16 

Бюджетного кодексу України. 

12. Відповідно до частини 3 статті 16 Бюджетного кодексу України 

надати право директору департаменту фінансів та бюджетної політики в межах 

поточного бюджетного періоду здійснювати місцеві запозичення шляхом 

отримання кредитів (позик) від міжнародних організацій.  

13. Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку, на які виділяються кошти 

співфінансування з міського бюджету у 2018 році до рішення XХI сесії 

Ужгородської міської ради VIІ скликання 23.02.2018 № 1032 "Про зміни до 

бюджету міста на 2018 рік" в новій редакції згідно з додатком 10. 

 14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Готра В. В.). 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 



Додаток 1

06.04.2018 № 1042

грн.

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 3 100 000 3 100 000 3 100 000 

41000000 Від органів державного управління 3 100 000 3 100 000 3 100 000 

41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 100 000 3 100 000 3 100 000 

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 2 600 000 2 600 000 2 600 000 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 500 000 500 000 500 000 

Разом доходів 3 100 000 3 100 000 3 100 000 

Секретар ради А. Габор

до рішення XXII сесії міськради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік        

Разом КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

1



06.04.2018 № 1042

грн.

з них

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

1500000 15 Управління капітального будівництва (головний розпорядник) 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000

1510000 Управління капітального будівництва (відповідальний виконавець) 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

1517368 7368 0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших 

бюджетів 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 500 000 500 000 500 000 500 000

Всього 3 100 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000

Секретар ради А. Габор

"Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"

до рішення XXII  сесії міськради VII скликання

Додаток 2

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік за рахунок міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету міському бюджету   за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  програмами

Всього

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

видатки 

розвитку

Код 

ТВКВКМ

Б/ 

ТПКВКМ

Б 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

з них з них

оплата 

праці

Всього

Загальний фонд

комуналь

ні послуги 

та 

енергонос

ії

Разом
видатки 

споживанн

я

Спеціальний фонд

видатки 

споживання
бюджет 

розвитку

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) 2 600 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 2 600 000

1517368 7368 0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів

Будівництво пам’ятника жертвам Голодомору 

1932-1933 років в Україні по наб. Незалежності 

в м. Ужгород (в тому числі проектно-

кошторисна документація, експертиза) 1 100 000 0 1 100 000 1 100 000

1517368 7368 0490

Виконання інвестиційних проектів за рахунок 

субвенцій з інших бюджетів

Будівництво пам’ятника на „Пагорбі Слави” в м. 

Ужгород особам, які віддали життя за Україну 

під час проведення антитерористичної операції 3 598 000 58 1 500 000 1 500 000

Всього: 2 600 000

А. Габор

Перелік об'єктів по бюджету розвитку,  видатки по яких у 2018 році будуть проводитись за рахунок міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету 

міському бюджету по "Субвенції з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів"

до рішення XXII сесії міської ради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"

Додаток 3

Секретар ради

 Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік

Код 

ТВКВК

МБ/ 

ТПКВК

МБ 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо

06.04.2018 № 1042

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

(напрямку видатків) 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеност

і  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки 

                                                                                                                                                                                  

грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВКБ

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) 500 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 500 000

1511020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

Капітальний ремонт благоустрою території із 

влаштуванням додаткового входу в будівлю 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім. В.С. Гренджі -Донського 

по вул. Польова, 22 500 000 0 500 000 500 000

Всього: 500 000

А. Габор

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

(напрямку видатків) 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеност

і  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки 

                                                                                                                                                                                  

грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВКБ

Перелік об'єктів по бюджету розвитку,  видатки по яких у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету

до рішення XXII сесії міської ради VII скликання

"Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"

Додаток 4

Секретар ради

 Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік

Код 

ТВКВК

МБ/ 

ТПКВК

МБ 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо

06.04.2018 № 1042

1



Додаток 5

до рішення XXII сесії міськради VII скликання

            "Про зміни до бюджету  міста на 2018 рік"

грн.

з них

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

120000 12

Департамент міського господарства (головний 

розпорядник) 387 400 387 400 -487 400 -487 400 -487 400 -100 000

121000

Департамент міського господарства (відповідальний 

виконавець) 387 400 387 400 -487 400 -487 400 -487 400 -100 000

1216010 6010

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства 387 400 387 400 0 0 387 400

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів 

житлово-комунального господарства 387 400 387 400 387 400

1217360 7360 Виконання інвестиційних проектів -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

1217361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку -100 000 -100 000 -100 000 -100 000

1217670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання -387 400 -387 400 -387 400 -387 400

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) 100 000 100 000 100 000 100 000

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) 100 000 100 000 100 000 0

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів 100 000 100 000 100 000 100 000

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку 100 000 100 000 100 000 100 000

Всього 387 400 387 400 -387 400 -387 400 -387 400 0

Секретар ради А. Габор

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

06.04.2018 № 1042

Перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВКМБ/ 

ТПКВКМБ 

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /
бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1



Додаток 6     

 до рішення XXII сесії міськради VІІ скликання

 "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"        

грн.

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВК

МБ/ 

ТПКВК

МБ 

Код 

ФКВК

Б

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми
Загальний 

фонд
Спеціальний фонд

Разом загальний та 

спеціальний фонди

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

0800000 08

Управління праці та соціального захисту населення (головний 

розпорядник) 300 000 300 000

0810000

Управління праці та соціального захисту населення  

(відповідальний виконавець) 300 000 300 000

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма додаткових гарантій соціального захисту громадян на 2018 рік 300 000 300 000

120000 12 Департамент міського господарства (головний розпорядник) 387 400 -387 400 0

121000 Департамент міського господарства (відповідальний виконавець) 387 400 -387 400 0

1216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-

2020 роки 387 400 387 400

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-

2020 роки -387 400 -387 400

Всього 687 400 -387 400 300 000

А. Габор

Перелік місцевих (регіональних) програм, по яких вносяться зміни у фінансування в 2018 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгород та субвенцій з державного та 

обласного бюджетів

Секретар ради

06.04.2018 № 1042

1



1 2 3 4 5 6 7 8 9

120000 12

Департамент міського господарства 

(головний розпорядник) -387 400

121000

Департамент міського господарства 

(відповідальний виконавець) -387 400

1217670 7670 0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання Капітальні видатки -387 400

Всього: -387 400

А. Габор

 

06.04.2018 № 1042

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

(напрямку видатків) 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки 

                                                                                                                                                                                  

Секретар ради

до рішення XXII сесії міськради VII скликання

Додаток 7

"Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"

Разом видатків 

на поточний 

рік

Зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по бюджету розвитку,  видатки по  яких у 2018 році змінюються

грн.

Код 

ТВКВКМБ/ 

ТПКВКМБ 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації; тощо

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВКБ

1



 грн.

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 687 400 -387 400 -387 400 300 000

208000

Фінансування за рахунок змін залишків 

коштів бюджетів 687 400 -387 400 -387 400 300 000

208100 На початок періоду 300 000 300 000

208400

Кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 387 400 -387 400 -387 400 0

600000 Фінансування за активними операціями 687 400 -387 400 -387 400 300 000

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 687 400 -387 400 -387 400 300 000

602100 На початок періоду 300 000 300 000

602400

Кошти, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 387 400 -387 400 -387 400 0

Секретар ради

Разом

06.04.2018 № 1042

А. Габор

Додаток 8

до рішення XXII сесії міськради VII скликання

         "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"

Зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

Код
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету
Загальний фонд

Спеціальний фонд



Додаток 9

до рішення XXII сесії міськради VII скликання

            "Про зміни до  бюджету  міста на 2018 рік"

06.04.2018 № 1042

(грн.)

з них

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

0800000 08

Управління праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник) 300 000 300 000 300 000

0810000

Управління праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 300 000 300 000 300 000

0813240 3240 Інші заклади та заходи 300 000 300 000 300 000

0813242 3242 1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 300 000 300 000 300 000

Всього 300 000 300 000 300 000

Секретар ради А. Габор

Спрямування частини залишку коштів загального фонду, що склався на початок 2018 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВКМБ/ 

ТПКВКМБ 

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /
Всього

видатки 

споживання

Разом
Всього

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1



 Додаток 10

06.04.2018 № 1042

1 2 3 4

1500000 Управління капітального будівництва 100 000

1517361 0490

Реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону "Авангард" в м. 

Ужгород 100 000

Разом: 100 000

А. ГаборСекретар ради

до рішення XXII  сесії міськради VIІ скликання

"Про зміни до  бюджету міста на 2018 рік"

Перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на які виділяються 

кошти співфінансування з міського бюджету у 2018 році до рішення XХI сесії Ужгородської міської ради VIІ скликання 

23.02.2018 № 1032 "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік" в новій редакції 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Назва об’єктів/ назва головного розпорядника коштів
Сума співфінансування                                                                  

(грн.)
Код ФКВКБ

1


	№ 1042 Зміни до бюджету_13.04.2018
	dod 1 dox
	dod 2 субв.
	dod 3 перелік  субв.
	dod 4 перелік  інша субв
	dod 5  перерозподіл кр
	dod 6 Програми кр
	dod 7 перелік бюдж розв
	dod 8 джерела
	dod 9 Залишок заг фонду
	dod 10  співфінансування фонд рег.розвитку

