
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XVІІ_  сесія    VI _  скликання  
       (3 – є пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 18 червня 2013 року               м. Ужгород                                    № 937  
 
Про зміни до бюджету 
міста на 2013 рік 
 
 

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", ст. 23, 101 Бюджетного кодексу України, рішення чотирнадцятої 
сесії Закарпатської  обласної ради VI скликання  від 31.05.2013 р. № 770 "Про 
внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2012 № 626" Про обласний 
бюджет на 2013 рік " (зі змінами від 25 лютого, 21 березня 2013 року), 

 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

 
1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету м. Ужгорода 

на 2013 рік згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити зміну видатків в 2013 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з         
додатком 2. 

 
3. Затвердити розподіл коштів в 2013 році за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 3. 

 
4. Затвердити зміни капітальних  видатків та видатків по об’єктах 

бюджету розвитку,  які у 2013 році  проводяться за рахунок коштів іншої 
субвенції з обласного бюджету згідно з  додатком 4. 

 
5. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 5.  
 
6. Затвердити розподіл видатків по  програмах, які фінансуються за 

рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода у 2013 році за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 6. 
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7. Затвердити зміну видатків спеціального фонду міського 

бюджету на 2013 рік за рахунок збільшення доходів міського бюджету за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 

 
8. Спрямувати частину залишку коштів загального фонду, що склався 

на початок 2013 року, за головними розпорядниками коштів міського 
бюджету сумі 998,30 грн. згідно з додатком 8. 

 
9. Затвердити зміни розподілу видатків у межах загального обсягу за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 9. 
 
10. Затвердити зміни капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які 

у 2013 році проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з  
додатком 10. (в т. ч. в графі 7 по департаменту міського господарства по 
внесках у статутні капітали комунальних підприємств сума 110 0000 грн. 
відповідно до Програми фінансової підтримки комунальних підприємств КП 
"ЖРЕР №1" 50000 грн., КП "Водоканал м. Ужгорода" 60000 грн. ). 

 
 
 

Міський голова        В. Погорелов  



від 18.06.2013 № 937

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 4 871 100 1 710 100 4 871 100 
41000000 Від органів державного управління 4 871 100 1 710 100 4 871 100 
41030000 Субвенції 4 871 100 1 710 100 4 871 100 
41035000 Інші субвенції 1 900 100 1 710 100 1 900 100 

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

2 971 000 2 971 000 
50000000  ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 4 500 4 500 

50110000 Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 4 500 4 500 
Всього доходів 4 875 600 1 710 100 4 875 600 

Секретар ради                                                                                            С.Король

Додаток  1 

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів спеціального фонду бюджету м.Ужгорода на 2013 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

до рішення  XVII    сесії        VI скликання 



(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 

до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

40 Департемент міського господарства 2 971 000 2 971 000 2 971 000

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 (виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства 
м.Ужгород) 2 971 000 2 971 000 2 971 000

Разом видатків 2 971 000 2 971 000 2 971 000

Секретар ради С. Король

Додаток  2

від    18.06.13 № 937 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку

Всього

з них:

до рішення XVІІ сесії міськради VІ  скликання

за головними розпорядниками коштів

Разом

з них: з них:

        Видатки спеціального фонду        Видатки загального фонду

Зміна видатків  в 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету



Додаток  3

(грн.)

        Видатки спеціального фонду

з них:
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього Споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії розвитку

 бюджет 
розвитку

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 183 000 183 000 183 000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, 
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, 
гімназії, колегіуми 183 000 183 000 183 000

40 Департамент міського господарства 190 000 190 000

240 603 
Ліквідація іншого забруднення навколишнього 
природного середовища 190 000 190 000

 47 Управління капітального будівництва 1 527 100 1 527 100 1 527 100

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 1 315 500 1 315 500 1 315 500 

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 211 600 211 600 211 600

Разом видатків 1 900 100 190 000 1 710 100 1 710 100

С.Король

до рішення XVІІ сесії міськради VІ  скликання
від     18.06. 2013 р.  № 937

Розподіл коштів в 2013 році за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

за головними розпорядниками коштів

Секретар ради

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:



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 183 000 

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий 
садок, інтернат при школі), спеціалізовані 
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми Капітальні видатки 183 000 

47 Управління капітального будівництва 2 327 100 1 527 100 1 527 100 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 1 315 500 0 1 315 500 1 315 500 

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю 

Реконструкція приміщень травмопункту і приймального 
відділення Ужгородської ЦМКЛ 1 011 600 79 211 600 211 600 

РАЗОМ: 1 710 100 

Секретар ради

Додаток 4
до рішення XVII сесії міськради VI скликання

від  18.06. 2013 р.  № 937

Зміна капітальних  видатків та видатків по об’єктах бюджету розвитку,  які у 2013 році  проводяться за рахунок коштів іншої субвенції                        
з обласного бюджету.

С.Король

(грн.)

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 



(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передаютьс

я із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальног
о фонду)

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

10 Управління освіти 183 000,00 183 000,00 183 000,00 0,00 183 000,00

1011020 070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 183 000,00 183 000,00 183 000,00 183 000,00

14 Відділ охорони здоров"я 0,00 0,00 0,00 0,00

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 543 827,00 378 044,00 137 230,00 543 827,00

1412050 080203

Лікарсько-акушерська  допомога 
вагітним, породіллям та 
новонародженим -543 827,00 -378 044,00 -137 230,00 -543 827,00

24
Управління у справах культури, 
спорту,сім"ї та молоді 998,30 998,30

2413131 091101
Центри соціальних служб для сім"ї, 
дітей та молоді 998,30 998,30

40 Департамент міського господарства 3 161 000,00 3 161 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 161 000,00

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік
за головними розпорядниками коштів

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуванн
я: за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/ 
підпрограм

а)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування 
програми/підпрограми видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

Додаток 5
до рішення XVII сесії міськради VI скликання

від    18.06     2013 р.  № 937

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку



        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передаютьс

я із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальног
о фонду)

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

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуванн
я: за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/ 
підпрограм

а)

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

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 (виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного 
господарства м.Ужгород) 2 971 000,00 2 971 000,00 2 971 000,00

4016310 150101 Капітальні вкладення  -110 000,00 -110 000,00 -110 000,00 -110 000,00

4017460 180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності     110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00

4019130 240 603 
Ліквідація іншого забруднення навко-
лишнього природного середовища 190 000,00 190 000,00 190 000,00

 47 Управління капітального будівництва 1 531 600,00 4 500,00 0,00 0,00 1 527 100,00 1 527 100,00 0,00 1 531 600,00



        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передаютьс

я із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальног
о фонду)

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

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуванн
я: за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/ 
підпрограм

а)

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

4716330 150110

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних 
закладів 1 315 500,00 1 315 500,00 1 315 500,00 1 315 500,00

4716360 150114

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального 
профілю 211 600,00 211 600,00 211 600,00 211 600,00

4719230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої 
влади (витрати по рішеннях суду) 4 500,00 4 500,00 4 500,00

Разом видатків 998,30 0,00 0,00 4 875 600,00 3 165 500,00 0,00 0,00 1 710 100,00 1 710 100,00 0,00 4 876 598,30

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король



(грн.)

Код 
тимчасової 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума

1 2 3 4 5

40 Департамент міського господарства 190 000 190 000

150101 Капітальні вкладення  

Програма передачі гуртожитків у  власність 
територіальної громади міста Ужгород на 2013-
2015роки -110 000 -110 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності     

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки 110 000 110 000

240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища

Програма охорони навколишнього природного 
середовища міста Ужгорода на 2012-2015 роки (за 
рахунок іншої субвенції з обласного бюджету) 190 000 190 000

 47 Управління капітального будівництва 4 500 4 500

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 4 500 4 500

Разом видатків: 194 500 194 500

Загальний фонд

за головними розпорядниками коштів

Додаток  6

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Спеціальний фонд Разом

до рішення XVII  сесії міської ради VI скликання 

від     18.06.2013 №  937

Розподіл видатків по  програмах, які фінансуються за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода у 2013 році

1



1 2 3 4 5
Секретар ради                                                      С. Король

2



(грн.)

        Видатки спеціального фонду

з них:

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього Споживання

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії розвитку

 бюджет 
розвитку

капітальні видатки за 
рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
бюджету розвитку 

(спеціального фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

47 Управління капітального будівництва 4 500 4 500

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (витрати по 
рішеннях суду) 4 500 4 500

Разом видатків 4 500 4 500 0

С.Король

до рішення XVІІ   сесії міськради VІ  скликання
від   18.06.2013 № 937 

Додаток  7

Зміна видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 рік за рахунок збільшення доходів міського бюджету 

за головними розпорядниками коштів

Секретар ради

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

24 Управління у справах культури,спорту,сім'ї та молоді 998,30 0 0 0 0 0

091101 Утримання центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді 998,30

Разом видатків 998,30 0 0 0 0 0

Секретар ради С.Король

з них:

заробітна плата
нарахування на 
оплату праці

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Додаток  8
до рішення  ХVІІ сесії  міської ради VІ скликання 

від   18.06.2013 р.  № 937                     

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

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього



(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 

до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

14 Відділ охорони здоров"я 0 0 0 0

080101 Лікарні 543 827 378 044 137 230 543 827

080203 Пологові будинки -543 827 -378 044 -137 230 -543 827

40 Департемент міського господарства 0 0 0 0

150101 Капітальні вкладення  -110 000 -110 000 -110 000 -110 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності     110 000 110 000 110 000 110 000

Разом видатків: 0 0 0 0 0 0 0

Секретар ради С. Король

Додаток  9

від      18.06.2013 № 937 

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього
Споживанн

я
розвитку  бюджет 

розвитку
Всього

з них:

до рішення XVІІ сесії міськради VІ  скликання

за головними розпорядниками коштів

Разом

з них: з них:

        Видатки спеціального фонду        Видатки загального фонду

Зміни розподілу видатків  у межах загального обсягу



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

40 Департамент міського господарства 0

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки -110 000

180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди суб'єктів 
підприємницької діяльності     Внески в статутні капітали комунальних підприємств 110 000

РАЗОМ: 0 

Секретар ради

Додаток 10
до рішення XVII сесії міськради VI скликання

від  18.06.2013  № 937

(грн.)

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

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

С.Король

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 
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