
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
29 травня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1308_                        
 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2014 рік 
 
 
 Відповідно до пункту 23, частини 1, статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 23, 71, 78 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 регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода в 2014 році згідно з 
додатком 2. 
 3. Затвердити зміни розподілу видатків бюджету м. Ужгорода за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 4. Викласти додаток 4 " Розподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 
за головними розпорядниками коштів" рішення ХХІ сесії УІ скликання 
Ужгородської міської ради від 17 квітня 2014 року №1275 «Про зміни до бюджету 
міста на 2014 рік відповідно до Закону "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2014 рік"від 27 березня 2014 року №1165-
VІІ" в новій редакції згідно з додатком 4. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М.). 
 
 

Секретар ради       В.Щадей 



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Ужгородська міська рада -125 000 0 0 0 0 0
250404 Інші видатки -125 000

40 Департамент міського господарства -50 000 0 0 0
250404 Інші видатки -50 000

14 Відділ охорони здоров'я 175 000 0 0 0 175 000 0
080101 Лікарні 175 000 175 000

Всього 0 0 0 0 175 000 0

Секретар ради В.Щадей

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Додаток  1
до рішення ХХІІ сесії  міської ради VІ скликання 

від  29.05.  2014 р.  №   1308                   

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу

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.

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду 
тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума

1 2 3 4 5 6 7
01 Ужгородська міська рада -125 000 -125 000

250404 Інші видатки Програма висвітлення діяльності Ужгородської 
міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та 
депутатів, проблем життєдіяльності міста в засобах 
масової інформації на 2013-2015 роки -125 000 -125 000

40 Департамент міського 
господарства -50 000 -50 000

250404 Інші видатки Програма регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-
2014 роки -50 000 -50 000

Всього -175 000 -175 000

Додаток  2

від   29.05.  2014 р. №  1308

Секретар ради                                                                                                                                                                                   В.Щадей

Перелік  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода у 2014 році

Код типової відомчої 
класифікації 

видатків місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

до рішення  ХХІІ  сесії міської ради  VI  скликання 

1



Додаток  3
до рішення  ХХІІ  сесії міськради УІ скликання
від  29.05.  2014 р.       № 1308 

  
(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7
01 Ужгородська міська рада -125 000 -125 000

0118600 250404 Інші видатки -125 000 -125 000

0118601

Програма висвітлення діяльності 
Ужгородської міської ради, її виконавчих 
органів, посадових осіб та депутатів, 
проблем життєдіяльності міста в засобах 
масової інформації 

-125 000 -125 000
14 Відділ охорони здоров"я 175 000 175 000

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 175 000 175 000

40 Департамент міського господарства -50 000 -50 000

4018600 250404 Інші видатки, в т. ч. -50 000 0 -50 000

4018601

Програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин  гуманними 
методами в м. Ужгороді -50 000 0 -50 000

Разом видатків 0 0

Розподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік
за головними розпорядниками коштів

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку



Додаток  4
до рішення  XXІІ   сесії міськради VI скликання
від 29.05. 2014 р.              № 1308

  
(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7
03 Міськвиконком -269 944 -200 044 0 0 0 0 0 0 0 0 -269 944

0310080 010116 Органи місцевого самоврядування -269 944 -200 044 0 -269 944
10 Управління освіти -6 233 695 -2 887 568 -186 150 0 0 0 0 0 0 0 -6 233 695

070000 ОСВІТА -6 219 700 -2 877 300 -186 150 0 0 0 0 0 0 0 -6 219 700

1010080 010116 Керівництво і управління у сфері освіти -13 995 -10 268 0 -13 995

1011010 070101 Дошкільна освіта -2 210 950 -753 200 -186 150 0 -2 210 950

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами   
( в т.ч. школою-дитячим садком , інтернатом 
при школі ), спеціалізованими школи, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами -3 839 500 -2 000 000 0 -3 839 500

1011170 070802

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи у галузі 
освіти -68 150 -50 000 0 -68 150

1011190 070804
Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку -86 600 -63 500 0 -86 600

1011200 070805
Здійснення централізованого 
господарського обслуговування -14 500 -10 600 0 -14 500

14 Відділ охорони здоров"я -1 832 100 -401 800 -125 000 0 0 0 0 0 0 0 -1 832 100

1410080 010116
Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я -4 000 0 -4 000

080000 Охорона здоров'я всього -1 828 100 -401 800 -125 000 0 0 0 0 0 0 0 -1 828 100

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню -516 260 -35 000 0 -516 260

Розподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік
за головними розпорядниками коштів

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

1



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

1412050 080203
Лікарсько-акушерська  допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим -373 100 -177 300 -90 000 0 -373 100

1412180 080800 Первинна медична допомога населенню -144 000 0 -144 000

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню -355 500 -224 500 0 -355 500

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров"я -393 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -393 000

1412806

за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на часткове
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування осіб з гіпертонічною
хворобою -150 500 0 -150 500

1412801

 Міська комплексна програма "Розвиток  
нефрологічної та гемодіалізної служби в 
місті "  -50 000 0 -50 000

1412802
Програма медичного забезпечення ветеранів 
та інвалідів Великої Вітчизняної війни  -131 500 0 -131 500

1412803

Програма  лікування хворих з гострим 
інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії -10 000 0 -10 000

1412804

Програма забезпечення пожиттевої терапії 
хворих-інвалідів ендокринологічного 
профілю -1 000 0 -1 000

1412805

Програма внутрішнього епідеміологічного 
контролю закладів бюджетної сфери м. 
Ужгорода  -50 000 0 -50 000

1412230 081006
Програма і централізовані заходи  з 
імунопрофілактики -20 000 0 -20 000

1412240 081007
Програма і централізовані заходи по 
боротьбі з туберкульозом -5 000 0 -5 000

2



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

1412260 081009

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет -21 240 0 -21 240

15
Управління  праці та соціального захисту 
населення -8 194 029 -123 636 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 194 029

1510080 010116
Керівництво і управління у сфері 
соціального захисту населення міста -158 529 -107 736 0 -158 529

1511070 070303

Забезпечення належних умов для виховання 
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях 43 400 0 43 400

1513010

Надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати , вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 3 154 600 0 3 154 600
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        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

1513011 090201

Надання 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, дітям війни, 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,  на житлово-комунальні 
послуги 1 835 800 0 1 835 800

4



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, 
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту  та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки 
України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, пенсіонерам з числа слідчих 
прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, 
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        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

1513012 090204

осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв"язку з 
виконанням службових обов"язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували 
на їх утриманні, звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали без вісти під 
час проходження військової служби, батькам 
та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів 
цивільного захисту, Державної служби 
спеціального зв"язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали без 
вісти або стали інвалідами при проходженні 
служби, суддям у відставці на житлово-
комунальні послуги 514 200 0 514 200

1513013 090207

Надання пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам ( на час опікунстві) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов"язана 
з Чорнобильською катастрофою на 
житлово-комунаьні послуги  117 200 0 117 200

1513015 090215
Надання пільг багатодітним сім'ям на 
житлово-комунальні послуги 197 600 0 197 600

1513016 090405

Надання субсидій  населенню для 
відшкодування  витрат на оплату житлово-
комунальних послуг  489 800 0 489 800
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        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

1513040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
допомоги дітям -11 211 800 0 -11 211 800

1513042 090303
Надання допомоги на догляд  за дитиною 
віком до трьох років -11 211 800 0 -11 211 800

1513100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування -21 700 -15 900 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 700

1513104 091204

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю -21 700 -15 900 0 -21 700

40 Департамент міського господарства -125 960 -92 443 0 957 500 297 300 0 0 660 200 0 0 831 540

4010080 010116
Керівництво і управління у сфері міського 
господарства -125 960 -92 443 0 -125 960

4016650 170703 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 957 500 297 300 660 200 957 500

24
Управління у справах культури, 
спорту,сім"ї та молоді -807 732 -489 112 -53 200 0 0 0 0 0 0 0 -807 732

2410080 010116
Керівництво і управління у сфері культури, 
спорту, сім'ї та молоді -25 232 -18 512 0 -25 232

2413130
Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення 0

2413131 091101
Центри соціальних служб для сім"ї, дітей 
та молоді -377 900 -237 200 -2 000 0 -377 900

Культура і мистецтво,в т.ч.: -309 200 -187 200 -51 200 0 0 0 0 0 0 0 -309 200
2414060 110201 Бібліотеки -98 000 -47 000 -31 000 0 -98 000

2414100 110205 Школи естетичного виховання дітей -211 200 -140 200 -20 200 0 -211 200
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        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

2415010 Проведення спортивної роботи в регіоні -25 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 400

2415011 130102
Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту -25 400 0 -25 400

2415020
Діяльність закладів фізичної культури і 
спорту -70 000 -46 200 0 -70 000

2415022 130107

Утримання та навчально-тренувальна  
робота  комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл -70 000 -46 200 0 -70 000

 47 Управління капітального будівництва -4 080 -2 997 0 0 0 0 0 0,00 0,00 -4 080

4710080 010116
Керівництво і управління у сфері 
капітального будівництва -4 080 -2 997 0 -4 080 

75 Фінансове управління -27 260 -20 000 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -27 260,00

7510080 010116
Керівництво і управління в організації 
бюджетного процесу міста -27 260 -20 000 0,00 -27 260,00

Разом видатків -17 494 800 -4 217 600 -364 350 957 500 297 300 0 0 660 200 0 0 -16 537 300

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей
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