
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
26.12.2014                                Ужгород                                  № 478 
 
 

Про розподіл субвенції  
з державного бюджету 
 
 

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи постанову Кабінету 
Міністрів України від 29.01.2014 № 30 "Деякі питання надання у 2014 році 
субвенції 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" (із змінами), пункт 10 рішення XX 
сесії Ужгородської міської ради VI скликання 03.02.2014 р. №1189 "Про бюджет 
міста на 2014 рік", розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації 22.12.2014 №399 "Про розподіл субвенції з державного бюджету". 
 
 1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік згідно з 
додатком 1. 
 
 2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за 
рахунок субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
(по департаменту міського господарства суму 2 666 800 грн. розподілити для 
КП "Ужгородтеплокомуненерго") згідно з додатком 2. 
 
 3. Внести зміни до видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 

4. Фінансовому управлінню міської ради (Гах Л.М.) внести відповідні зміни 
до розпису бюджету міста на 2014 рік та подати їх на розгляд сесії міської ради. 



 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 



(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 2 666 800 2 666 800 
41000000 Від органів державного управління 2 666 800 2 666 800 
41030000 Субвенції 2 666 800 2 666 800 

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

2 666 800 2 666 800 
Всього доходів 2 666 800 2 666 800 

Керуючий справами виконкому

Додаток 1

Д.Геворкян

до розпорядження міського голови
26.12.2014 № 478

Спеціальний фонд

Зміни до обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



(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 Департамент міського господарства 2 666 800 2 666 800 2 666 800

100602

Погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах 
на теплову енергiю, послуги з централiзованого
водопостачання та водовiдведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню, яка виникла у зв’язку з 
невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової 
енергiї та послуг з централiзованого 
водопостачання та водовiдведення тарифам, 
що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи мiсцевого 
самоврядування 2 666 800 2 666 800 2 666 800

Разом видатків 2 666 800 2 666 800 2 666 800

Керуючий справами виконкому Д.Геворкян

Додаток  2
до розпорядження міського голови

26.12.2014 № 478
Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок  субвенції з державного бюджету 

за головними розпорядниками коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку



  
(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 

(спеціальног
о фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7
40 Департамент міського господарства 2 666 800 2 666 800 2 666 800

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 2 666 800 2 666 800 2 666 800
Разом видатків 2 666 800 2 666 800 2 666 800

Керуючий справами виконкому Д.Геворкян

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

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

розвитку

Додаток  3
до розпорядження міського голови

26.12.2014 № 478

Зміни до видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік
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