
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXVII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
19 грудня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1569_                            
 
 

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: 

наказ Міністерства фінансів України від 05 серпня 2014 року №800 "Про 
затвердження Змін до бюджетної класифікації"; 

рішення дев’ятнадцятої сесії Закарпатської обласної ради VІ скликання від 
21.11.2014 №1118 "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, 30.09.2014 та 31.10.2014); 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 
05.12.2014 №367 "Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального 
фонду обласного бюджету"; 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 
05.12.2014 №368 "Про розподіл субвенції з державного бюджету"; 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 
16.12.2014 №392 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2014 рік, 
передбачених головним розпорядникам коштів"; 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 
16.12.2014 №393 "Про внесення змін до обсягів субвенцій з державного бюджету", 

 
 

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 розподілу видатків загального фонду у межах 

загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 5. 

 
 6. Затвердити розподіл видатків в 2014 році за рахунок коштів іншої  
субвенції з обласного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 6. 

 
 7. 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 суму 5 852 400 грн. розподілити для 
КП "Ужгородтеплокомуненерго") згідно з додатком 7. 
 
 8. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік згідно 
з додатком 8. 
 
 9. Затвердити розподіл видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгорода 
на 2014 рік за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 9. 
 

10. У додатку 1 до рішення ХХ сесії VІ скликання 03.02.2014 №1189 "Про 
бюджет міста на 2014 рік" позицію 11010000 "Податок на доходи фізичних осіб" 
змінити позицією "Податок та збір на доходи фізичних осіб". 

 
 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування. 
 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 



____19.12.14__№__1569_

(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

10 Управління освіти 0 0 0

070101 Дошкільні заклади освіти 10 000 10 000 10 000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми -10 000 -10 000 -10 000

40 Департамент міського господарства 0 -346 000 346 000 0

150101 Капітальні вкладення -50 000 -50 000 -50 000

160101 Землеустрій 50 000 50 000 50 000

до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання

 бюджет 
розвитку

оплата 
праці

з них:

Додаток  1

Всього

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

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

за головними розпорядниками 

розвиткуСпоживання

        Видатки спеціального фонду

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів



170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 0 -396 000 396 000

 47 Управління капітального будівництва 0 0 0

150 101 Капітальні вкладення -100 000 -100 000 -100 000

150 110

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

Разом видатків 0 -346 000 346 000 0

В.ПогореловМіський голова



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

070101 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 10 000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми Капітальні видатки -10 000

40 Департамент міського господарства 0

150101 Капітальні вкладення Капітальні видатки -50 000

160101 Землеустрій

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, що підлягає продажу, за рахунок авансу  
внесеного покупцем 50 000

 47 Управління капітального будівництва 0

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки 650 000

150 101 Капітальні вкладення

Будівництво нової основної кабельної лінії 
електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 
підвищуючої насосної станції по вул. Тихій (м-н 
"Кальварія") 496 849 50 250 000 100 000

Додаток 2

19.12.14__№__1569

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

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання

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
Реконструція підземного водозабору "Минай" с. 
Холмок Ужгородського р-н -850 000

150 101 Капітальні вкладення
Реконструкція хлораторних НФС-1, НФС-2,           
НФС-3 -415 000

150 101 Капітальні вкладення

Реконструкція водогону Д-325 мм по вул. 
Можайського від вул. Минайської до вул. 8-го 
Березня 150 000 0 150 000 100 000

150 101 Капітальні вкладення

Реконструкція існуючих приміщень під архівний 
відділ та міського архівосховища по вул. 
Кармелюка,7 в м.Ужгород 1 147 000 35 747 000 315 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 80 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 
під облаштування санвузлів 20 000

Разом : 0

Міський голова В.Погорелов



  
(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 -280 000,00 33 907,00 33 907,00 -246 093,00

0318600 250404 Інші видатки -280 000,00 0,00 -280 000,00

0318604

Програма розвитку земельних відносин у 
місті Ужгород -280 000,00 -280 000,00

0319230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 33 907,00 33 907,00 33 907,00

10 Управління освіти 0,00 -395 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010080 010116 Керівництво і управління у сфері освіти -30 000,00 -30 000,00 0,00 -30 000,00

1011010 070101 Дошкільна  освіта -400 000,00 -300 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 -390 000,00

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 574 720,00 30 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 564 720,00

1011170 070802

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи у галузі 
освіти -112 000,00 -80 000,00 -112 000,00

1011190 070804
Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

Додаток  3
до рішення  XXVІІ  сесії міськради VI скликання

19.12.14__№__1569        
Зміни  видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік

Разом

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
з них:

 бюджет 
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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

1011200 070805
Здійснення централізованого 
господарського обслуговування -40 000,00 -30 000,00 -40 000,00

1011800 070807 Інші освітні програми -8 450,00 -8 450,00

1011801

Програма підтримки обдарованої 
учнівської молоді  м. Ужгорода -8 450,00 -8 450,00

1011260 070808

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, яким 
виповнюється 18 років 730,00 730,00

14 Відділ охорони здоров"я 289 900,00 815 240,00 -253 240,00 289 900,00

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 230 000,00 0,00

1412050 080203
Лікарсько-акушерська  допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим 223 240,00 -253 240,00 0,00

1412180 080800 Первинна медична допомога населенню 350 000,00 342 000,00 350 000,00

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню 20 000,00 0,00

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров"яв т. ч.: -10 100,00 -10 100,00

Інша субвенція з обласного бюджету на 
забезпечення медичним препаратом 
"Креон" дітей, хворих на муковісцидоз 1 900,00 1 900,00

1412805

Програма внутрішнього епідеміологічного 
контролю закладів бюджетної сфери м. 
Ужгорода  -20 000,00 -20 000,00

1412806

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на часткове відшкодування
вартості лікарських засобів для лікування
осіб з гіпертонічною хворобою 8 000,00 8 000,00



        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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

1412270 081010
Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих -50 000,00 -50 000,00

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 902 800,00 902 800,00

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 -2 047 200,00 -2 047 200,00

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 -1 360 000,00 -1 360 000,00



        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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
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, 



        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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

1513012 090204

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, звільненим з 
військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей 
військовослужбовців, які загинули (померли) 
або пропали безвісти 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 безвісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, 
суддям у відставці на житлово-комунальні 
послуги

-200 000,00 -200 000,00

1513013 090207

Надання пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян,  смерть яких пов'язана 
з Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги -47 200,00 -47 200,00



        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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

1513015 090215
Надання пільг багатодітним сім'ям на 
житлово-комунальні послуги 60 000,00 60 000,00

1513016 090405

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат наоплату житлово-
комунальних послуг -400 000,00 -400 000,00

1513017 090407

Компенсація населенню додаткових 
витрат на оплату послуг газопостачання, 
центрального опалення та 
централізованого 
постачання гарячої води -100 000,00 -100 000,00

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 150 000,00 150 000,00



        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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
з них:

 бюджет 
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 -9 306,00 -9 306,00

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 -2 750,00 -2 750,00

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з послуг зв'язку -5 000,00 -5 000,00

1513035 170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом  окремим 
категоріям громадян 217 471,45 217 471,45

1513037 170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті -50 415,45 -50 415,45



        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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

1513040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
допомоги дітям 2 800 000,00 2 800 000,00

1513041 090302
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами -70 366,27 -70 366,27

1513042 090303
Надання допомоги на догляд за дитиною 
віком до трьох років -173 915,05 -173 915,05

1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини 2 039 330,41 2 039 330,41

1513044 090305
Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування 78 615,88 78 615,88

1513045 090306
Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям -16 688,18 -16 688,18

1513046 090307
Надання тимчасової державної допомоги 
дітям -42 532,59 -42 532,59

1513047 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини -27 684,88 -27 684,88

1513048 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 888 937,07 888 937,07

1513049 091300
Надання державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 124 303,61 124 303,61

24
Управління у справах культури, 
спорту,сім"ї та молоді 0,00 -8 598,00 -7 000,00 0,00

2410080 010116
Керівництво і управління у сфері культури, 
спорту, сім'ї та молоді 7 000,00 7 000,00

2413131 091101
Центри соціальних служб для сім"ї, дітей та 
молоді -8 598,00 0,00

2414060 110201 Бібліотеки -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00

40 Департамент міського господарства 5 852 400,00 5 506 400,00 346 000,00 0,00 5 852 400,00



        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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

4016150 100 602

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 5 852 400,00 5 852 400,00 5 852 400,00

4016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00

4017310 160101 Проведення заходів із землеустрою 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

4016650 170703 Утримання та розвиток інфраструктури доріг -396 000,00 396 000,00 0,00

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

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00

4716330 150110

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

Разом видатків 912 700,00 411 642,00 -260 240,00 5 886 307,00 5 540 307,00 346 000,00 0,00 6 799 007,00



        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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

                                            Міський голова                                                                                                                                                                                    В.Погорелов



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 -280 000 33 907 -246 093
250404 Інші видатки Програма розвитку земельних відносин у 

місті Ужгород на 2013-2016 роки
-280 000

-280 000

240900

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

Програма  виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів

33 907 33 907
10 Управління освіти -8 450 -8 450

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

-8 450
-8 450

14 Відділ охорони здоров'я -70 000 -70 000
081002 Інші заходи по охороні здоров'я Програма внутрішнього епідеміологічного 

контролю закладів бюджетної сфери м. 
Ужгорода на 2012-2014 роки -20 000

-20 000

081010 Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих

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

-50 000
-50 000

40
Департамент міського 
господарства 0 0

Додаток 4
до рішення XXVІІ   сесії міської ради VІ  скликання

19.12.14__№__1569  

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 модернізації, капітального 
ремонту, заміни ліфтів та систем 
диспетчеризації в житловому фонді 
м.Ужгорода на 2012-2014 роки -50 000 -50 000

160101 Землеустрій

Програма підготовки до продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення на 2012-2014 роки 50 000 50 000

47
Управління  капітального 
будівництва -200 000 -200 000

150101 Капітальні вкладення  
Програма розвитку дошкільної освіти 
м.Ужгорода на період до 2017 року 650 000 650 000

150101 Капітальні вкладення  

Програма зміцнення матеріально-технічної  
бази архівного відділу на 2012-2014 роки 315 000 315 000

150101 Капітальні вкладення  

Програма "Питна вода міста Ужгород на 
2012-2020 роки" -1 165 000 -1 165 000

Всього -358 450 0 -166 093 -524 543

Міський голова                                                                                                                                                                    В.Погорелов



Додаток  5
до рішення  ХХVІІ сесії  міської ради VІ скликання 

 
(грн.)

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 Міськвиконком -280 000
250404 Інші видатки -280 000

24 Управління у справах культури,спорту, сім'ї та молоді 0 -8 598 7 000 0 0 -7 000

010116 Органи місцевого самоврядування 7 000 7 000

110201 Бібліотеки -7 000 -7 000

091101
Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та 
молоді 0,00 -8 598,00

10 Управління освіти 0 -395 000 -42 000 0 384 720 -7 720 0

010116 Органи місцевого самоврядування -30 000 -30 000

070101 Дошкільні заклади освіти -400 000 -300 000 -160 000

070201

Загальноосвітні школи( в т.ч. школа-дитячий садок , 
інтернат при школі ), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 574 720 544 720 30 000

070802 Методична робота ,інші заходи у сфері народної освіти -112 000 -80 000 -32 000

070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 
відділів освіти 15 000 15 000

070805 Групи централізованого госпо-дарського обслуговування -40 000 -30 000 -10 000

070807 Інші освітні програми -8 450 -8 450

070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 730 730

продукти 
харчування

інші виплати 
населенню

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

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

з них:

 19.12.14__№__1569                      

заробітна плата
нарахування на 
оплату праці



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

1 2 3 4 5 6 7 8 9

продукти 
харчування

інші виплати 
населенню

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

14 Відділ охорони здоров'я 280 000 815 240 166 210 -335 000 0 -82 210 -253 240

080101 Лікарні 230 000 20 000 -250 000

080203 Пологові будинки 223 240 30 000 -253 240

080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 350 000 342 000 98 000 -30 000 -10 000

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 20 000 18 210 -57 210

081002 Інші заходи по охороні здоров'я -20 000 -20 000

081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих -50 000 -35 000 -15 000

Разом видатків 0 411 642 131 210 -335 000 384 720 -89 930 -260 240

Міський голова В.Погорелов



 19.12.14__№__1569

(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 1 900

081002 Інші заходи по охороні здоров'я 1 900

Разом видатків 1 900

В.ПогореловМіський голова

з них:
Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

до рішення ХХVIІ сесії VІ скликання

Додаток 6

Всього

Видатки загального фонду

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

за головними розпорядниками коштів



(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 8 000,00 8 000,00

081002 Інші заходи по охороні здоров'я, в т.ч. 8 000,00 8 000,00

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на часткове відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування 
осіб з гіпертонічною хворобою 8 000,00 8 000,00

15
Управління праці та соціального 
захисту населення 902 800,00 902 800,00

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  7
до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання

 19.12.14__№__1569  

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:

090201

Пiльги ветеранам вiйни, особам, на яких 
поширюється чиннiсть Закону України "Про 
статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх 
соцiального захисту", особам, якi мають 
особливi заслуги перед Батькiвщиною, 
вдовам (вдiвцям) та батькам померлих 
(загиблих) осiб, якi мають особливi заслуги 
перед Батькiвщиною, дiтям вiйни, особам, 
якi мають особливi трудовi заслуги перед 
Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батькам 
померлих (загиблих) осiб, якi мають 
особливi трудовi заслуги перед 
Батькiвщиною, жертвам нацистських 
переслiдувань та реабiлiтованим 
громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок 
репресiй або є пенсiонерами, на житлово-
комунальнi послуги -1 360 000,00 -1 360 000,00



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:

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 -9 306,00 -9 306,00



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:

Пiльги ветеранам вiйськової служби, 
ветеранам органiв внутрiшнiх справ, 
ветеранам податкової мiлiцiї, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримiнально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивiльного захисту, 
ветеранам Державної служби спецiального 
зв’язку та захисту iнформацiї України, 
вдовам (вдiвцям) померлих (загиблих) 
ветеранiв вiйськової служби, ветеранiв 
органiв внутрiшнiх справ, ветеранiв 
податкової мiлiцiї, ветеранiв державної 
пожежної охорони, ветеранiв Державної 
кримiнально-виконавчої служби, ветеранiв 
служби цивiльного захисту та ветеранiв 
Державної служби спецiального зв’язку та 
захисту iнформацiї України, звiльненим зi 
служби за вiком, хворобою або вислугою 
рокiв вiйськовослужбовцям Служби безпеки 
України, працiвникам мiлiцiї, особам 
начальницького складу податкової мiлiцiї, 
рядового i начальницького складу 
кримiнально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, пенсiонерам з числа 
слiдчих прокуратури, дiтям (до досягнення 
повнолiття) працiвникiв мiлiцiї, осiб 
начальницького складу податкової мiлiцiї, 



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:

090204

рядового i начальницького складу 
кримiнально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, загиблих або померлих у 
зв’язку з виконанням службових обов’язкiв, 
непрацездатним членам сiмей, якi 
перебували на їх утриманнi, звiльненим з 
вiйськової служби особам, якi стали 
iнвалiдами пiд час проходження вiйськової 
служби, батькам та членам сiмей 
вiйськовослужбовцiв, якi загинули 
(померли) або пропали безвiсти пiд час 
проходження вiйськової служби, батькам та 
членам сiмей осiб рядового i 
начальницького складу органiв i пiдроздiлiв 
цивiльного захисту, Державної служби 
спецiального зв’язку та захисту iнформацiї 
України, якi загинули (померли), пропали 
безвiстi або стали iнвалiдами при 
проходженнi служби, на житлово-
комунальнi послуги -200 000,00 -200 000,00



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:

090207

Пiльги громадянам, якi постраждали 
внаслiдок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловiкам) та опiкунам (на час 
опiкунства) дiтей померлих громадян, 
смерть яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальнi 
послуги -47 200,00 -47 200,00

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 -2 750,00 -2 750,00

090214
Пільги окремим категоріям громадян з 
послуг зв'язку -5 000,00 -5 000,00

090215

Пiльги багатодiтним сiм’ям, дитячим 
будинкам сiмейного типу та прийомним 
сiм’ям, в яких не менше року проживають 
вiдповiдно троє або бiльше дiтей, а також 
сiм’ям (крiм багатодiтних сiмей), в яких не 
менше року проживають троє i бiльше дiтей, 
враховуючи тих, над якими встановлено 
опiку чи пiклування, на житлово-комунальнi 
послуги 60 000,00 60 000,00

090302 Допомога у зв’язку з вагiтнiстю i пологами -70 366,27 -70 366,27



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:

090303
Допомога на догляд за дитиною вiком до 3 
рокiв -173 915,05 -173 915,05

090304 Допомога при народженнi дитини 2 039 330,41 2 039 330,41

090305
Допомога на дiтей, над якими встановлено 
опiку чи пiклування 78 615,88 78 615,88

090306 Допомога на дiтей одиноким матерям -16 688,18 -16 688,18
090307 Тимчасова державна допомога дiтям -42 532,59 -42 532,59
090308 Допомога при усиновленнi дитини -27 684,88 -27 684,88

090401
Державна соцiальна допомога 
малозабезпеченим сiм’ям 888 937,07 888 937,07

090405

Субсидiї населенню для вiдшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг -400 000,00 -400 000,00

090407

Компенсацiя населенню додаткових витрат 
на оплату послуг газопостачання, 
центрального опалення та централiзованого 
постачання гарячої води -100 000,00 -100 000,00

091300
Державна соцiальна допомога iнвалiдам з 
дитинства та дiтям-iнвалiдам 124 303,61 124 303,61

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом  окремим 
категоріям громадян 217 471,45 217 471,45

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті -50 415,45 -50 415,45



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:

40 Департамент міського господарства 5 852 400,00 5 852 400,00 5 852 400,00

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 5 852 400,00 5 852 400,00 5 852 400,00

Разом видатків 910 800,00 5 852 400,00 5 852 400,00 6 763 200,00

В.ПогореловМіський голова



Додаток 8

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ -5 911 700 -5 911 700

11000000
 ПОДАТКИ НА ДОХОДИ,ПОДАТОК НА ПРИБУТОК,ПОДАТКИ НА 
ЗБІЛЬШЕННЯ  РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ -5 641 700 -5 641 700

11010000  Податок та збір на доходи фізичних осіб -5 550 000 -5 550 000

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати -5 550 000 -5 550 000

11020000 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ -91 700 -91 700

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності -191 700 -191 700

11023200
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності 100 000 100 000

13000000
ЗБОРИ  ТА ПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ -300 000 -300 000

13050000 Плата за землю -300 000 -300 000
13050100 Земельний податок з юридичних осіб -300 000 -300 000
18000000 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 30 000 30 000 
18020000  Збір за місця для паркування транспортних засобів 30 000 30 000 

18020100 
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними 
особами 30 000 30 000 

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 361 700 361 700 
21000000 ДОХОДИ ВІД ВЛАСНОСТІ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 35 000 35 000 

21080000 Інші надходження 35 000 35 000 

21080500 Інші надходження 30 000 30 000 

21080900 

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за 
порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 

5 000 5 000 

 до рішення ХХVIІ   сесії    VI    скликання
              19.12.14__№__1569

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1



Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

22000000
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД 
НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 326 700 326 700 

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном 326 700 326 700 

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 326 700 326 700

50000000  Цільові фонди  
33 907 33 907

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 33 907 33 907
Всього доходів -5 550 000 33 907 -5 516 093

40000000 Офіційні трансферти 6 462 700 5 852 400 12 315 100
41000000 Від органів державного управління 6 462 700 5 852 400 12 315 100
41020000  Дотації 5 550 000 5 550 000

41020600 
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів 5 550 000 5 550 000

41030000 Субвенції 912 700 5 852 400 6 765 100

41030600 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям 2 800 000 2 800 000

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  

-2 047 200 -2 047 200

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 150 000 150 000 

2



Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

41034800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з 
гіпертонічною хворобою 8 000 8 000 

41035000 Інші субвенції 1 900 1 900 

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 5 852 400 5 852 400 
Всього доходів 912 700 5 886 307 6 799 007 

Міський голова В.Погорелов
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(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 33 907 33 907 33 907

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (судові витрати) 33 907 33 907 33 907

Разом видатків 33 907 33 907 33 907

В.Погорелов

Додаток  9

Всього

до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання
   19.12.14__№__1569

Розподіл видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгорода на 2014 рік

Споживання

з них:

 бюджет 
розвитку

за головними розпорядниками коштів 

розвиткуоплата 
праці

Міський голова

        Видатки спеціального фонду

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів
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