
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

Про зміни до бюджету 

міста на 2018 рік  

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 р. №714 

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах 

України", накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 28.11.2018 № 322 та 25.10.2018 № 

280 "Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році за 

рахунок бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям в регіонах України", 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. 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 1. 

2. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об'єктів по 

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

2. 

3.  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

до рішення            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

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 765 418 765 418 765 418 765 418

0610000 Управління освіти (відповідальний виконавець) 765 418 765 418 765 418 765 418

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 765 418 765 418 765 418 765 418

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 765 418 765 418 765 418 765 418

1500000 15

Управління капітального будівництва (головний 

розпорядник) -765 418 -765 418 -765 418 -765 418

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) -765 418 -765 418 -765 418 -765 418

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -765 418 -765 418 -765 418 -765 418

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -765 418 -765 418 -765 418 -765 418

Всього 0 0 0 0

Секретар ради А. ГАБОР

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

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 /

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього

1



Додаток 2

до рішення            сесії міськради VII скликання

         "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"

№

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0600000 06 Управління освіти (головний розпорядник) 765 418

0610000

Управління освіти (відповідальний 

виконавець) 765 418

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в класичній гімназії  по 

вул.8 Березня   м. Ужгород – будівництво 

(співфінансування до державної програми 

"Будівництво футбольних полів зі штучним 

покриттям в регіонах України") 1 612 237 3,1 1 562 238 250 000

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в Ужгородській 

спеціалізованій  ЗОШ  № 2 по вул. Підгірній м. 

Ужгород – будівництво (співфінансування до 

державної програми "Будівництво футбольних 

полів зі штучним покриттям в регіонах 

України") 1 614 294 3,1 1 564 295 65 418

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній школі I-

III ст. №12 по вул. Заньковецької м. Ужгород – 

будівництво(співфінансування до державної 

програми "Будівництво футбольних полів зі 

штучним покриттям в регіонах України") 1 584 328 2,2 1 549 746 450 000

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки 

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів 

Код 

ФКВКБ

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

(грн.)

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 

поточний рік

Код 

ТВКВКМБ/

ТПКВКМБ

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації; тощо

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

(напрямку видатків) 

1



2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 15

Управління капітального будівництва 

(головний розпорядник) -765 418

1510000

Управління капітального будівництва 

(відповідальний виконавець) -765 418

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в класичній гімназії  по 

вул.8 Березня   м. Ужгород – будівництво -250 000

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Спортивний майданчик  для міні-футболу зі 

штучним покриттям в загальноосвітній школі I-

III ст. №12 по вул. Заньковецької м. Ужгород – 

будівництво -515 418

Всього: 0

Секретар ради А. ГАБОР
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