
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 листопада 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1476                        
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2014 рік 
 
 
 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статті 23 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
  
 рішення XXV сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 05.09.2014 
№ 1416 "Про зміни до рішення XV сесії міської ради VI скликання від 07 грудня 
2012 року № 688";  
 рішення XX сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 19.12.2013 р. 
№ 1181 "Про зміни до рішення XІ сесії міської ради VI скликання від 
09.12.2011 року № 317"; 
 розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
01.09.2014 р. №263 "Про розподіл субвенцій з державного бюджету"; 
 розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
16.10.2014 р. №311 "Про розподіл субвенції з державного бюджету, 
 рішення Закарпатської обласної ради від 31.10.2014 р. №1082 "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2014 рік, затвердженого рішенням обласної ради 
17.04.2014 №1006 (зі змінами від 26.06.2014, 10.07.2014 та 30.09.2014) 
 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Затвердити зміни видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгорода на 
2014 рік у межах загального обсягу за головними розпорядниками згідно з 
додатком 1. 

 
2. Затвердити капітальні видатки та перелік об’єктів по бюджету розвитку, 

видатки по яких у 2014 році змінюються згідно з додатком 2. 
 
 3. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 

 



4. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2014 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 4. 

 
  5. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році 
за рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
(по департаменту міського господарства сума 5128200 грн., в т.ч. для КП 
"Водоканал м. Ужгорода" – 4513500 грн., КП "Уж - тепло"- 614700 грн.) згідно з 
додатком 5. 

 
 6. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 

загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 6. 

 
7. Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

згідно з додатком 7. 
 

 8. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

згідно з додатком 8. 
 
 9. Затвердити розподіл видатків в 2014 році за рахунок коштів іншої  
субвенції з обласного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 9. 
 
 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М.). 
 
 
 
Секретар ради         В. Щадей 



(грн.)
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів,що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 Міськвиконком 8 000 8 000 0

240 900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (інші видатки) 8 000 8 000

 47 Управління капітального будівництва 0 0 0

150 101 Капітальні вкладення -1 164 910 -1 164 910 -1 164 910

150 110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 2 144 910 2 144 910 2 144 910

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Всього

з них:

оплата 
праці

з них:

Споживання

Зміни  видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгорода на 2014 рік у межах загального обсягу

до рішення XXVІ сесії міськради VI скликання
Додаток  1

             07.11. 2014 р.  № 1476 

за головними розпорядниками 

розвитку  бюджет 
розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

        Видатки спеціального фонду



150 112

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
позашкільних навчальних закладів 100 000 100 000 100 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю -1 080 000 -1 080 000 -1 080 000

75 Фінансове управління -8 000 -8 000 0

240 900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади -8 000 -8 000

Разом видатків 0 0 0

В.ЩадейСекретар 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

 47 Управління капітального будівництва 0

150 101 Капітальні вкладення
Будівництво міні-котельні ДНЗ №31 по 
вул.Докучаєва,8 828 000 87 110 000 110 000

150 101 Капітальні вкладення

Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного 
мосту через  р. Уж в районі площі 
Б.Хмельницького 750 000 0 750 000 -680 410

150 101 Капітальні вкладення

Будівництво притулку з тимчасового утримання 
безпритульних тварин в  м. Ужгород по 
вул.Загорській б/н 974 500 54 448 000 448 000

150 101 Капітальні вкладення
Будівництво міні-котельні для ДНЗ №30 по вул. 
Шевченка 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000

150 101 Капітальні вкладення Будівництво міського кладовища 16 650 000 0 16 650 000 -3 250 000

150 101 Капітальні вкладення

Капітальні видатки                                                       
(Капітальний ремонт зовнішньої мережі будівлі 
ДНЗ №8 "Дзвіночок") 260 000

150 101 Капітальні вкладення

Капітальні видатки                                                 
(Покрівля харчоблоку дитячого навчального 
закладу №40, м.Ужгород  – капітальний ремонт) 67 200

Додаток 2
до рішення XXVІ сесії міськради VI скликання

        07.11.  2014 р.  № 1476

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 

Капітальні видатки та перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2014 році змінюються
(грн.)

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

150 101 Капітальні вкладення

Капітальні видатки                                                         
(Пральня дитячого навчального закладу № 40, 
м.Ужгород  – капітальний ремонт) 11 600

150 101 Капітальні вкладення

Капітальні видатки                                                         
(Капітальний ремонт фасаду будівлі НВК 
"Дзвіночок" по вул.Грушевського,29А) -260 100

150 101 Капітальні вкладення

Капітальні видатки                                                         
(Капітальний ремонт (заміна вікон) фасаду ДНЗ 
№21 "Ластовічка") 500 000

150 101 Капітальні вкладення

Лізингові платежі по будівництві та реконструкції 
автономних  котелень в дошкільних закладах 
освіти 3 878 609 84 628 800 628 800

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Лізингові платежі по будівництві та реконструкції 
автономних  котелень в загальноосвітніх школах та 
НВК 10 763 479 84 1 744 910 1 744 910

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво міні-котельні  ЗОШ І-ІІІ ст.  № 12, 
ЗОШ      І-ІІІ ст. № 15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по 
вул.Заньковецької 2 951 000 83 500 000 500 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальні видатки                                                         
(Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу 
Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за 
адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43) -300 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальні видатки                                                     
(Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ №7 по 
вул.Дворжака, 41) -150 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальні видатки                                                         
(Капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ №19 по 
вул. Легоцького,125) 100 000



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

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальні видатки                                                         
(Капітальний ремонт будівлі багатопрофільного 
ліцею "Лідер" - ЗОШ №20 І-ІІ ст. вул.Сільвая,3) 250 000

150 112

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
позашкільних навчальних закладів 

Капітальні видатки                                                         
(Капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої 
музичної школи ім. Чайковського по вул. 
Волошина ) 100 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю 

Капітальні видатки                                                         
(Капітальний ремонт хірургічного відділення  №1 
Ужгородської ЦМКЛ по вул.Грибоєдова) -1 080 000

Разом : 0

Секретар ради                                                                                                                                                                      В. Щадей



  
(грн.)

        Видатки загального фонду

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 14=4+7

03 Міськвиконком -130 000,00 8 000,00 8 000,00 -122 000,00

0318600 250404 Інші видатки -130 000,00 -130 000,00

0318602
Програма розвитку туристичної галузі в м. 
Ужгороді -130 000,00 -130 000,00

0319230 240 900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (інші видатки) 8 000,00 8 000,00 8 000,00

10 Управління освіти 55 000,00 0,00 55 000,00

1011010 070101 Дошкільна  освіта 55 000,00 0,00 55 000,00

14 Відділ охорони здоров"я 33 900,00 33 900,00

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню -80 000,00 -80 000,00

1412260 081009

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет 80 000,00 80 000,00

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров"я 33 900 33 900

1412806

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на часткове відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою 9 500 9 500

1412807

Інша субвенція з обласного бюджету на 
забезпечення імуносупресивними 
препаратами хворих з пересадженою ниркою 
та печінкою 24 400 24 400

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 2 077 180,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 2 055 500,00

1513400 090412 Інші видатки на соціальний захист населення 75 000,00 75 000,00

Додаток  3
до рішення  XXVІ  сесії міськради VI скликання

        07.11.  2014 р.     № 1476        
Зміни  видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік

за головними розпорядниками коштів

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/під
програма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку



        Видатки загального фонду

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 14=4+7

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/під
програма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду
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Всього Споживання

з них:

розвитку

1513401
Програма додаткових гарантій соціального 
захисту громадян  75 000,00 75 000,00

1513020

Надання пільг та субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 0,00 0,00

1513021 090202

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, 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 на придбання твердого палива 
та скрапленого газу 280,17 280,17

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, 



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
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з них:

розвитку

1513022 090205

звільненим зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, 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,  на придбання твердого 
палива -59,88 -59,88

1513025 090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на 
придбання твердого палива та скрапленого 
газу 80,88 80,88

1513026 090406

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу -301,17 -301,17

1513030

Надання пільг з послуг зв'язку , інших 
передбачених законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, зубопротезування, 
забезпечення продуктами харчування, оплату 
електроенергії, природного і скрапленого газу 
на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот) та  
компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян 2 002 180,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 1 980 500,00
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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 14=4+7

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/під
програма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

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 -3 652,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -25 332,96

1513033 090209

Надання інших пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою -800,00 0,00 -800,00

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям громадян 
з послуг зв'язку 156 132,96 0,00 156 132,96

1513035 170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом  окремим 
категоріям громадян 1 390 500,00 1 390 500,00

1513037 170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті 460 000,00 0,00 460 000,00

1513040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
допомоги дітям 0,00 0,00 0,00

1513041 090302
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами 30 000,00 0,00 30 000,00
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1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини -970 000,00 0,00 -970 000,00
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1513048 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 940 000,00 0,00 940 000,00

40 Департамент міського господарства 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

4016150 100602

Погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, 
яка виникла у зв'язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової енергії та послуг 
з централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого 
самоврядування 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

47 Управління капітального будівництва 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -1 164 910,00 -1 164 910,00 -1 164 910,00 -1 164 910,00

4716330 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 2 144 910,00 2 144 910,00 2 144 910,00 2 144 910,00

4716350 150 112

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
позашкільних навчальних закладів 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

4716360 150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю -1 080 000,00 -1 080 000,00 -1 080 000,00 -1 080 000,00

75 Фінансове управління -8 000,00 0,00 0,00 0,00 -8 000,00 0,00 -8 000,00

7519230 240 900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (інші видатки) -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00

Разом видатків 2 036 080,96 5 106 519,04 5 128 200,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 7 142 600,00
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Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей



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

03 Міськвиконком -130000 8000 -122 000

250404 Інші видатки
Програма розвитку туристичної галузі в м. 
Ужгороді на 2014 рік -130000 -130 000

240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 

Програма зміцнення матеріально-технічної  
бази архівного відділу на 2012-2014 роки 8 000 8 000

14 Відділ охорони здоров'я 80000 80 000
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

80000 80 000

15
Управління праці та соціального 
захисту населення 75000 75 000

090412
Інші видатки на соціальний захист 
населення

Програма додаткових гарантій соціального
захисту громадян у 2014 році 75000 75 000

47
Управління  капітального 
будівництва 1 760 410 1 760 410

150101 Капітальні вкладення  
Програма розвитку дошкільної освіти 
м.Ужгорода на період до 2017 року 688 700 688 700

150101 Капітальні вкладення  

Програма енергоефективності та 
енергозбереження міста Ужгород на 2012-
2015 роки 1 500 000 1 500 000

Додаток 4
до рішення XXVІ   сесії міської ради VІ  скликання

        07.11.  2014  р.  №   1476

Перелік  регіональних програм по  яких вносяться зміни у  фінансування в 2014 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода 

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих

Назва головного розпорядника коштів Спеціальний фонд РазомЗагальний фонд



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

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих

Назва головного розпорядника коштів Спеціальний фонд РазомЗагальний фонд

150101 Капітальні вкладення  

Програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами 
в м. Ужгороді на 2012-2014 роки 448 000 448 000

150101 Капітальні вкладення  
Програма організації та обслуговування 
міського кладовища  на 2013-2016 роки -3 250 000 -3 250 000

150101 Капітальні вкладення  

Програма будівництва та реконструкції 
автономних котелень закладів освіти та 
охорони здоров'я на 2011 - 2015 роки для 
реалізації "Енерго-та екологоефективної 
схеми теплопостачання м. Ужгород" 

628 800 628 800 

150 110

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво 
та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Програма будівництва та реконструкції 
автономних котелень закладів освіти та 
охорони здоров'я на 2011 - 2015 роки для 
реалізації "Енерго-та екологоефективної 
схеми теплопостачання м. Ужгород" 1 744 910 1 744 910

Всього 25 000 1 768 410 1 793 410

Секретар ради                                                                                                                                                                      В. Щадей



(грн.)
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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 11 12 13=3+6
14 Відділ охорони здоров"я 9 500,00 0,00 9 500,00

081002 Інші заходи по охороні здоров"я, в т.ч. 9 500,00 9 500,00

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на часткове 
відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування осіб з гіпертонічною 
хворобою 9 500,00 9 500,00

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 2 002 180,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 1 980 500,00

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

з них:

Всього

        Видатки спеціального фонду

Разом

розвитку

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 бюджет 
розвитку

за головними розпорядниками коштів

Видатки загального фонду

Додаток  5
до рішення XXVІ сесії міськради VI скликання

         07.11.2014  р.  №   1476
Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок  субвенцій з державного бюджету 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Споживання

з них:



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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 11 12 13=3+6

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

з них:

Всього

        Видатки спеціального фонду

Разом

розвитку

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 бюджет 
розвитку

Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Споживання

з них:

090202

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, 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 на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 280,17 280,17



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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 11 12 13=3+6

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

з них:

Всього

        Видатки спеціального фонду

Разом

розвитку

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 бюджет 
розвитку

Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Споживання

з них:

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 -3 652,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -25 332,96



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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 11 12 13=3+6

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

з них:

Всього

        Видатки спеціального фонду

Разом

розвитку

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 бюджет 
розвитку

Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Споживання

з них:

Пільги 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 працівникам міліції,



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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 11 12 13=3+6

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

з них:

Всього

        Видатки спеціального фонду

Разом

розвитку

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 бюджет 
розвитку

Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Споживання

з них:

090205

особам начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, 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, на придбання 
твердого палива -59,88 -59,88

090209

 Інші пільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час 
опікунства ) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов"язана з Чорнобильською 
катастрофою -800,00 -800,00

090214
Пільги окремим категоріям громадян з 
послуг зв'язку 156 132,96 156 132,96



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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 11 12 13=3+6

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

з них:

Всього

        Видатки спеціального фонду

Разом

розвитку

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 бюджет 
розвитку

Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Споживання

з них:

090216

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим 
будинкам сімейного типу та прийомним 
сім'ям, в яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а також 
сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не 
менше року проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими встановлено 
опіку чи піклування, на придбання твердого 
палива та скрапленого газу 80,88 80,88

090302 Допомога у зв”язку з вагітністю та пологами 30 000,00 30 000,00

090304 Допомога при народженні дитини -970 000,00 -970 000,00

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 940 000,00 940 000,00

090406

Субсидії населенню для відшкодування 
витрат на придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого 
газу -301,17 -301,17

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом  окремим 
категоріям громадян 1 390 500,00 1 390 500,00

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті 460 000,00 460 000,00

40 Департамент міського господарства 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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 11 12 13=3+6

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

з них:

Всього

        Видатки спеціального фонду

Разом

розвитку

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

 бюджет 
розвитку

Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Споживання

з них:

100602

Погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися 
населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової
енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, 
що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого 
самоврядування 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

Разом видатків 2 011 680,96 5 106 519,04 5 128 200,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 7 118 200,00

В.ЩадейСекретар ради



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 55 000

070101 Дошкільні заклади освіти 55 000

03 Міськвиконком -130 000
250404 Інші видатки -130 000

14 Відділ охорони здоров"я 0

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік
та загальних і спеціалізованих стоматологічних
поліклінік) -80 000

081009
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет 80 000

15 Управління праці та соціального захисту населення 75 000
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 75 000

Всього 0

Секретар ради В. Щадей

нарахування 
на оплату 
праці

продукти 
харчування

Додаток  6
рішення ХХVІ сесії  міської ради VІ скликан

07.11. 2014 р.  №    1476                   

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



(грн.)

Разом
у т.ч. 
бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 2 014 400 5 128 200 7 142 600 
41000000 Від органів державного управління 2 014 400 5 128 200 7 142 600 
41030000 Субвенції 2 014 400 5 128 200 7 142 600 

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини 
доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та 
інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян

1 980 500 1 980 500 

41034800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною 
хворобою 9 500

41035000 Інші субвенції 24 400 24 400 

41036600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування

5 128 200 5 128 200 

Всього доходів 2 014 400 5 128 200 7 142 600 

Додаток  7

                                  07.11.   2014р.  № 1476 

Секретар ради                                                                                            В.Щадей

до рішення  XХVI    сесії    міської ради    VI скликанн

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів  бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Всього за типом кредитора 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Секретар ради

Спеціальний фонд
Разом

В. Щадей

Додаток 8
до рішення  XXVІ  сесії міськради VI скликання

07.11.2014 р.  № 1476

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

Код Назва Загальний фонд



07.11.2014 р. № 1476

(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

оплата праці комунальні послуги та енергоносії

1 2 3 4 5
14 Відділ охорони здоров"я 24 400

081002 Інші заходи по охороні здоров"я 24 400

Разом видатків 24 400

В.Щадей

до рішення ХХVI сесії VІ скликання

Додаток 9

Всього

Видатки загального фонду

Розподіл видатків  в 2014 році за рахунок  коштів іншої субвенції з обласного бюджету

за головними розпорядниками коштів

Секретар ради

з них:
Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів
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