
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX   сесія    VI   скликання  
       (1 – е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 жовтня 2013 року                 м. Ужгород                                   № 1090 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2013 рік 
 

Відповідно до п.23, ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", ст. 23 Бюджетного  кодексу України,     

     
міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 
загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 1. 

 
2. Затвердити перелік державних та регіональних програм, по яких 

вносяться зміни до фінансування у 2013 році за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 2. 

 
3. Спрямувати частину залишку коштів загального фонду, що склався на 

початок 2013 року, за головними розпорядниками коштів міського бюджету в сумі 
1 748 400 грн. згідно з додатком 3. 

 
4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 

згідно з  додатком 4. 
 

5. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
   

6. Зменшити обсяг надання кредитів з міського бюджету на 2013 рік   згідно 
з додатком 6.  

 
7. Затвердити зміни до розподілу видатків в 2013 році по субвенції з 

державного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 
 



8. Затвердити зміни до розподілу видатків спеціального фонду міського 
бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу  за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 8.  

 
9. Затвердити зміни капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 

2013 році  проводяться по бюджету розвитку згідно з додатком 9.  
 
10. Зменшити обсяг резервного фонду бюджету міста на 2013 рік у сумі    

223 850 грн. 
 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 
 



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

03 Міськвиконком -7 910
010116 Органи місцевого самоврядування 48 000
090802 Інші програми соціального захисту дітей -35 000

Міська Програма подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності та захисту прав дітей на 2012-2013 роки

-25 000
Міська Програма виконання заходів Загальнодержавної 
Програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини" на 2012-2016 роки

-10 000

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію)та придбання житла -10 910
Міська Програма забезпечення молоді житлом на 2013-2017 
роки   

250404 Інші видатки -10 000
Програма створення та накопичення міського резерву 
матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки 

10 Управління освіти 139 800
010116 Органи місцевого самоврядування 2 714
070101 Дошкільні заклади освіти 76 993

070201
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,інтернат 
при школі),спеціалізовані школи,ліцеї,гімназії,колегіуми 58 443

070807 Інші освітні програми 1 650
Програма підтримки обдарованої учнівської молоді м. 
Ужгорода

14 Відділ охорони здоров'я 12 352 -26 851 -9 747 48 950 0 0
080101 Лікарні 63 402 -26 851 -9 747 100 000
080203 Пологові будинки 48 950 48 950

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та 
загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) -1 100

070701

Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації 
(академії, інститути,центри підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, вдосконалення) 1 100

081002 Інші заходи по охороні здоров'я -112 000 -100 000

Програма лікування хворих з гострим  інфарктом міокарда із 
застосуванням тромболітичної терапії на 2012-2014 роки -100 000 -100 000

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього

з них:

заробітна плата
нарахування на 
оплату праці

продукти 
харчування

Додаток  1
до рішення ХХ  сесії  міської ради VІ скликання 

                  від  24.10. 2013 р.  №                      



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього

з них:

заробітна плата
нарахування на 
оплату праці

продукти 
харчування

Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих-інвалідів 
ендокринологічного профілю на 2011-2013 роки -12 000

081009
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 12 000

Програма профілактики, діагностики та лікування цукрового 
діабету у населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки

24 Управління у справах культури,спорту, сім'ї та молоді 50 000 -35 000 -13 000 0 0 48 000

110204
Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного 
типу -48 000 -35 000 -13 000

110201 Бібліотеки 48 000 48 000
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 50 000

Програма відзначення в місті Ужгород державних та 
місцевих свят, історичних подій, знаменних і памятних дат 
та інших заходів на 2012-2014 роки

75 Фінансове управління 36 598 31 000 11 200
010116 Органи місцевого самоврядування 31 000 11 200
250380 Інша субвенція 36 598

Інша субвенція на оплату праці та нарахування на заробітну 
плату ЗОКЛ ім. А.Новака переведеним працівникам з 
Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгорода

76 Резервний фонд міського бюджету -223 850
250102 Резервний фонд -223 850

40 Департамент міського господарства 174 900
100203 Благоустрій міст,сіл,селищ 159 900
250404 Інші видатки 15 000

Програму приватизації об'єктів комунальної власності м.
Ужгорода на 2013-2015 роки та перелік комунальної власності,
які підлягають приватизації у І-му кварталі 2013 року.

Всього 181 890 -30 851 -11 547 48 950 0 48 000

Секретар ради С.Король



(грн.)

Код 
тимчасової 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума

1 2 3 4 5

03 Міськвиконком -237 800 -237 800

090802 Інші програми соціального захисту дітей

Міська Програма подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності та 
захисту прав дітей на 2012-2013 роки -25 000 -25 000

090802 Інші програми соціального захисту дітей

Міська Програма виконання заходів 
Загальнодержавної Програми 
"Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини" на 2012-
2016 роки -10 000 -10 000

250404 Інші видатки 

Програма створення та накопичення 
міського резерву матеріально-технічних 
засобів на 2012-2016 роки -10 000 -10 000

250913

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію)та придбання житла

Міська Програма забезпечення молоді 
житлом на 2013-2017 роки -10 910 -10 910

за головними розпорядниками коштів

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Додаток  2
до рішення ХХ  сесії міської ради VI скликання 

від  24.10. 2013 р. № 

Перелік державних та регіональних  програм, по яких вносяться зміни до фінансування у 2013 році



1 2 3 4 5

250908

Надання пільгового довгострокового кредиту 
громадянам на будівництво (реконструкцію) 
та придбання житла

Міська Програма забезпечення молоді 
житлом на 2013-2017 роки -181 890 -181 890

10 Управління освіти 1 650 1 650

070807 Інші освітні програми
Програма підтримки обдарованої 
учнівської молоді м. Ужгорода 1 650 1 650

14 Відділ охорони здоров'я -100 000 -100 000

081002 Інші заходи по охороні здоров'я

Програма забезпечення пожиттєвої терапії 
хворих-інвалідів ендокринологічного 
профілю на 2011-2013 роки -12 000 -12 000

081002 Інші заходи по охороні здоров'я

Програма лікування хворих з гострим  
інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії на 2012-2014 роки -100 000 -100 000

081009

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

Програма профілактики, діагностики та 
лікування цукрового діабету у населення 
м. Ужгорода на 2012-2014 роки 12 000 12 000

24
Управління у справах культури, спорту, 
сім'ї та молоді 50 000 50 000

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи

Програма відзначення в місті Ужгород  
державних та місцевих свят, історичних 
подій, знаменних і пам'ятних дат та інших 
заходів на 2012-2014 роки 50 000 50 000

40 Департамент міського господарства 15 000 100 000 115 000

250404 Інші видатки 

Програму приватизації об'єктів
комунальної власності м. Ужгорода на
2013-2015 роки та перелік комунальної
власності, які підлягають приватизації у І-
му кварталі 2013 року. 15 000 15 000

150101 Капітальні вкладення  

Програма передачі гуртожитків у  власність 
територіальної громади міста Ужгород на 2013-
2015роки -75 000 -75 000

150101 Капітальні вкладення  
Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 
роки -126 505 -126 505



1 2 3 4 5

150101 Капітальні вкладення  
Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 61 505 61 505

160101 Землеустрій

Програма підготовки до продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення 
на 2012-2014 роки 140 000 140 000

240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки 100 000 100 000

47 Управління капітального будівництва -530 000 -530 000

150101 Капітальні вкладення  
Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-
2020 роки" -1 030 000 -1 030 000

150101 Капітальні вкладення  
Програма розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода 
на період до 2017 року 100 000 100 000

150101 Капітальні вкладення  
Програма зміцнення матеріально-технічної  бази 
архівного відділу на 2012-2014 роки 500 000 500 000

240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки -100 000 -100 000

Разом видатків: -271 150 -430 000 -701 150

Секретар ради                                                      С. Король



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 1 748 400 0 0 150 000 0 1 523 506

010116 Органи місцевого самоврядування 15 500 15 500

070101 Дошкільні заклади освіти 677 700 150 000 527 700

070201
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,інтернат 
при школі),спеціалізовані школи,ліцеї,гімназії,колегіуми 1 028 700 953 806

070804
Централізовані бухгалтерії обласних,міських,районнних 
відділів освіти 26 500 26 500

Разом видатків 1 748 400 0 0 150 000 0 1 523 506

Секретар ради С.Король

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Додаток  3
до рішення  ХХ  міської ради VІ скликання 

від  24.10.  2013 р.  №                      

Спрямування частини залишку коштів загального фонду, що склався на початок 2013 року, за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього

з них:

заробітна плата
нарахування на 
оплату праці

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв



( грн.)

Разом
У т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 1 748 400 0 0 1 748 400

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 1 748 400 0 0 1 748 400

208100 На початок періоду 1 748 400 1 748 400

208400
Кошти,що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 0

Всього за типом кредитора 1 748 400 0 0 1 748 400

600000 Фінансування за активними операціями 1 748 400 0 0 1 748 400

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 1 748 400 0 0 1 748 400

602100 На початок періоду 1 748 400 1 748 400

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 0 0

Всього за типом боргового зобов'язання 1 748 400 0 0 1 748 400

Секретар ради С.Король

Спеціальний фонд

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 

Код Назва Загальний фонд Разом

Додаток 4
до рішення ХХ  сесії міської ради VI скликання 

від   24.10. 2013р.    №



(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

капітальні видатки 
за рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

03 Міськвиконком -189 800 -189 800

0310080 010116 Органи місцевого самоврядування 48 000 48 000

0313112 090802
Заходи державної політики з питань 
дітей та їх соціального захисту -35 000 -35 000

Міська Програма подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності та 
захисту прав дітей -25 000 -25 000

Міська Програма виконання заходів 
Загальнодержавної Програми 
"Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права 
дитини" -10 000 -10 000

0318600 250404 Інші видатки -10 000 -10 000

0318605

Програма створення та накопичення 
міського резерву матеріально-
технічних засобів на 2012-2016 роки -10 000 -10 000

0318090

Надання та повернення пільгового 
довгострокового кредиту на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла -192 800 -192 800

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

за головними розпорядниками коштів

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Додаток 5
до рішення   ХХ  сесії міськради VI скликання

від   24.10. 2013 р. №

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік

1



        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

капітальні видатки 
за рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

0318093 250908

Надання та повернення пільгового 
довгострокового кредиту на 
будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла -181 890 -181 890

0318098 250913

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла -10 910 -10 910

10 Управління освіти 1 888 200 0 1 523 506 0 0 0 0 1 888 200

1010080 010116
Керівництво і управління у сфері 
освіти 18 214 15 500 18 214

1011010 070101 Дошкільна освіта 754 693 527 700 754 693

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при 
школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями,колегіума
ми 1 087 143 953 806 1 087 143

1011190 070804
Централізоване ведення 
бухгалтерського обліку 26 500 26 500 26 500

1011800 070807 Інші освітні програми 1 650 1 650

Програма підтримки обдарованої 
учнівської молоді м. Ужгорода 0

1016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку територій -53 000 -53 000 -53 000 -53 000

2



        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

капітальні видатки 
за рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

1016330 150110

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 53 000 53 000 53 000 53 000

14 Відділ охорони здоров'я 12 352 -26 851 12 352

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 63 402 -26 851 63 402

1412050 080203

Лікарсько-акушерська допомога 
вагітним,породіллям та 
новонародженим 48 950 48 950

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню -1 100 -1 100

1411140 070701

Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації 
(академії,інститути,центри підвищення 
кваліфікації, 
перепідготовки,вдосконалення) 1 100 1 100

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров'я -112 000 -112 000

1412804

Програма забезпечення пожиттєвої 
терапії хворих-інвалідів 
ендокринологічного профілю на 2011-
2013 роки -12 000 -12 000

1412803

Програма  лікування хворих з гострим 
інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії -100 000 -100 000

1412260 081009

Забезпечення централізованих заходів 
з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 12 000 12 000

3



        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

капітальні видатки 
за рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

15
Управління  праці та соціального 
захисту населення 0 0

1513031 090203

Надання інших пільг 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,  ветеранам праці, 
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 13 710 13 710

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з послуг зв'язку -13 710 -13 710

1513041 090302
Допомога у зв'язку з вагітністю і 
пологами 24 703 24 703

1513042 090303
Допомога на догляд за дитиною віком 
до 3 років 715 609 715 609

1513043 090304
Надання  допомоги при народженні 
дитини -766 921 -766 921

1513048 090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 26 609 26 609

4



        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

капітальні видатки 
за рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

24
Управління у справах 
культури,спорту,сім'ї та молоді 50 000 -35 000 48 000 50 000

2414090 110204
Палаци і будинки культури,клуби та 
інші заклади клубного типу -48 000 -35 000 -48 000

2414060 110201 Бібліотеки 48 000 48 000 48 000

2414800 110502
Інші культурно-освітні заклади та 
заходи 50 000 50 000

2414801

Програма відзначення в місті 
Ужгород державних та місцевих 
свят, історичних подій, знаменних і 
пам'ятних дат та інших заходів 50 000 50 000

75 Фінансове управління 36 598 31 000 36 598

7510080 010116
Керівництво і управління в організації 
бюджетного процесу міста 31 000 0

7518800 250380 Інші  субвенції 36 598 36 598

7518801

Інша субвенція на оплату праці та 
нарахування на заробітну плату ЗОКЛ 
ім. А.Новака переведеним працівникам 
з Центральної міської клінічної лікарні 
м.Ужгорода 36 598 36 598

76 Резервний фонд міського бюджету -223 850 -223 850

7618010 250102 Резервний фонд -223 850 -223 850

40 Департамент міського господарства 174 900 100 000 120 000 -20 000 0 274 900

5



        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

капітальні видатки 
за рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

4016060 100203 Благоустрій міст,сіл, селищ 159 900 159 900

4019130 240603

Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного 
середовища 100 000 -20 000 120 000 100 000

4016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку територій -140 000 -140 000 -140 000 -140 000

4017310 160101 Проведення заходів із землеустрою 140 000 140 000 140 000 140 000

4018600 250404 Інші видатки 15 000 15 000

4018603

Програма приватизації об'єктів
комунальної власності м. Ужгорода
та перелік комунальної власності, які
підлягають приватизації у І-му
кварталі 2013 року. 15 000 15 000

 47
Управління капітального 
будівництва -100 000 0 -100 000 0 -100 000

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -90 000 -90 000 -90 000 -90 000

4716330 150110

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 55 000 55 000 55 000 55 000

4716360 150114

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального 35 000 35 000 35 000 35 000

4719130 240603

Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного 
середовища -100 000 -100 000 -100 000
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        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

капітальні видатки 
за рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Разом видатків 1 748 400 -30 851 1 571 506 0 120 000 -120 000 0 1 748 400

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король
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Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
03 Міськвиконком -181 890 -181 890

250908

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла -181 890 -181 890
Міська Програма забезпечення молоді 
житлом на 2013-2017 роки 

УСЬОГО -181 890 -181 890

Секретар ради С.Король

Спеціальний фонд

РАЗОМЗагальний фонд

Додаток №  6

 від 24.10. 2013  року №  
 до рішення  ХХ  сесії міської ради VI  скликання

Зменшити обсяг надання кредитів з міського  бюджету на 2013 рік

Код 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Надання кредитів

1



(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 

до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 0 0

090203

Інші 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, 
ветеранам праці, 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 13 710 13 710

090214
Пільги окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку -13 710 -13 710

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 24 703 24 703

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 
років 715 609 715 609

090304 Допомога при народженні дитини -766 921 -766 921

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 26 609 26 609

Разом видатків 0 0

Додаток  7

від 24.10. 2013 р. № 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку

Всього

з них:

до рішення XX  сесії міської ради VI скликання 

за головними розпорядниками коштів

Разом

з них: з них:

        Видатки спеціального фонду        Видатки загального фонду

Зміни до розподілу видатків в 2013 році по субвенції з державного бюджету 



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 

до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Разом

з них: з них:

        Видатки спеціального фонду        Видатки загального фонду

Секретар ради С.Король



(грн.)

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні видатки за 
рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Управління освіти 0 0 0 0

150101 Капітальні вкладення  -53 000 -53 000 -53 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 53 000 53 000 53 000

40 Департамент міського господарства 100 000 120 000 -20 000 0

240603
Ліквідація іншого забруднення навколишнього
природного середовища 100 000 -20 000 120 000

150101 Капітальні вкладення  -140 000 -140 000 -140 000

160101 Землеустрій 140 000 140 000 140 000

 47 Управління капітального будівництва -100 000 -100 000 0

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів         Видатки спеціального фонду

Додаток  8
до рішення XX    сесії міськради VІ  скликання

від  24.10. 2013 р. №

Зміни до розподілу видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу 

за головними розпорядниками коштів 

з них:

 бюджет 
розвитку

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання

з них:

розвитку



з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні видатки за 
рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів         Видатки спеціального фонду

з них:

 бюджет 
розвитку

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання

з них:

розвитку

150101 Капітальні вкладення  -90 000 -90 000 -90 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 55 000 55 000 55 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю 35 000 35 000 35 000

240603
Ліквідація іншого забруднення навколишнього
природного середовища -100 000 -100 000

Разом видатків 0 120 000 -120 000 0

С.КорольСекретар ради



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7

10 Управління освіти 0

150101 Капітальні вкладення  Капітальні видатки -53 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 53 000

40 Департамент міського господарства 0

150101 Капітальні вкладення  Капітальні видатки -140 000

150101 Капітальні вкладення  Реконструкція вул. Гранітна -61 505

150101 Капітальні вкладення  

Реконструкція системи теплопостачання міста Ужгорода 
шляхом децентралізації (роботи по гідравлічному 
розрахунку системи газопостачання) 61 505

160101 Землеустрій 

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, що підлягає продажу, за рахунок авансу  
внесеного покупцем 140 000

 47 Управління капітального будівництва 0

150101 Капітальні вкладення  Капітальні видатки 340 000

(грн.)

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

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Додаток 9
до рішення XX сесії міськради VI скликання

від    24.10. 2013 р.  №

Зміна капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 2013 році  проводяться по бюджету розвитку 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 
роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на 
поточний рік 



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 
роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на 
поточний рік 

150101 Капітальні вкладення  

 Реконструкція існуючих приміщень під архівний відділ 
та міського архівосховища по вул. Кармелюка,7 в 
м.Ужгород 500 000

150101 Капітальні вкладення  
Реконструкція будівлі Бізнес-інкубатора під ДНЗ по вул. 
8 Березня 100 000

150101 Капітальні вкладення  

Виготовлення проекту, щодо відведення земельної 
ділянки для розміщення притулку з тимчасового 
утримання безпритульних тварин в  м. Ужгород по 
вул.Загорській б/н -6 500

150101 Капітальні вкладення  

Виготовлення проекту будівництва притулку з 
тимчасового утримання безпритульних тварин в м. 
Ужгород по вул.Загорській б/н 6 500

150101 Капітальні вкладення  
Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-
освітлювача) -1 030 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

Реконструкція приміщення шкільної майстерні під 
їдальню Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка 105 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки -50 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Капітальні видатки -56 224

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю

Реконструкція системи опалення стаціонару МДКЛ по 
вул.Бращайків, 6 -30 000



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 
роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на 
поточний рік 

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю

Реконструкція приміщень для розміщення 
гінеоклогічного відділення УМПЦ на базі Ужгородської 
міської клінічної лікарні 121 224

РАЗОМ: 0

Секретар ради С.Король
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