
          

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XVI_  сесія    VI _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

01.03.13                         м. Ужгород                                       № 822 
 

 
 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2013 рік 
 

Відповідно до п.23, ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", ст. 23,71,78 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 28 грудня 2012 року №1448 "Про внесення змін до 
бюджетної класифікації і Структури кодування програмної класифікації видатків 
та кредитування державного бюджету", висновку фінансового управління 
Ужгородської міської ради від 19.02.2013 р. №114 " Про обсяг залишку коштів 
спеціального фонду міського бюджету", рішення дванадцятої сесії Закарпатської 
обласної ради VI скликання від 25.02.2013р. "Про внесення змін до рішення 
обласної ради від 21.12.2012 року №626 "Про обласний бюджет  на 2013 рік"   

       
    міська рада ВИРІШИЛА: 

  
 1. Уточнити плановий обсяг доходів бюджету міста на 2013 рік згідно з 

додатком 1. 
2. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 

загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 2. 

3. Затвердити зменшення видатків спеціального фонду міського бюджету  на 
2013 рік за рахунок зменшення доходів міського бюджету за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 

4. Затвердити розподіл видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2013 рік за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2013 року за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 4, в т.ч. 33935 грн. міськвиконкому на 
проведення нормативної грошової оцінки земель, за рахунок залишку коштів від 
відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. 

5. Затвердити зміни розподілу видатків спеціального фонду міського 
бюджету на 2013 рік в межах загального обсягу за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 5.  



6. Затвердити зміну видатків по об’єктах,  які у 2013 році  проводяться за 
рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6, в т. ч. в графі 7 по 
департаменту міського господарства по внесках у статутні капітали комунальних 
підприємств сума 760000 грн. відповідно до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств складається з наступних сум: 300000 грн. КПЗГ 
"Агромікс", 100000 грн. КП "ЖРЕР №4", 241407 грн. КП "КАТП-072801, 70000 
грн. КП "Парк культури та відпочинку "Боздоський", 48593 грн. КП 
"Ужгородпарквідео". 

7. Затвердити перелік державних та регіональних програм, по яких 
вносяться зміни до фінансування за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода у 2013 
році згідно з додатком 7. 

 8. Затвердити розподіл видатків спеціального фонду міського бюджету на 
2013 рік за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2013 року по  субвенції з 
державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць 
і доріг комунальної власності у населених пунктах за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 8. 

9. Затвердити зміни розподілу асигнувань спеціального фонду  бюджету м. 
Ужгорода на 2013 рік по  субвенції з державного бюджету на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 9. 

10. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 
згідно з додатком 10. 

11. Додаток 6 до рішення XV сесії міської ради VI скликання від 28.12.2012 
року №763  „ Про бюджет міста на 2013 рік” викласти в новій редакції згідно з 
додатком 11. 

12. Затвердити розподіл видатків  в 2013 році за рахунок коштів іншої  
субвенції з обласного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 12. 

13. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 
2013 році  будуть проводитись за рахунок коштів іншої субвенції з обласного 
бюджету згідно з додатком 13. 

14. Затвердити зміни розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 
за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 14. 

15. Змінити в додатку 1 до рішення XV сесії міськради VІ скликання           
від 28.12.2012 р. №763 "Про бюджет міста на 2013 рік" редакцію кодів доходів, а 
саме: 

-коду 
21010000 

з "Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та 
дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських 
товариств, у статутних капіталах яких є державна власність" 

 на "Частина чистого прибутку (доходу) державних або 
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 



нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна або комунальна власність"; 

-коду 
21010300 

з "Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету" 

 на "Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету"; 

-коду 
25020200 

з "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів" 

 на "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб"; 

-коду 
33010100 

з "Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення до розмежування земель державної та комунальної 
власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній власності, на яких 
розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 
Крим)" 

 на "Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим". 

 16. Змінити редакцію кодів у додатках 2 "Видатки бюджету м. Ужгорода на 
2013 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих 
бюджетів" та 3 "Розподіл видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік за головними 
розпорядниками коштів" до рішення ХV сесії міської ради VI скликання (2-е 
пленарне засідання) від 28 грудня 2012 р. №763 "Про бюджет міста на 2013 рік": 
 
- коду     з "Пологові будинки" 
080203      на "Перинатальні центри, пологові будинки"; 
 
- коду     з "Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги" 



080209 на "Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 
станції екстреної (швидкої) медичної допомоги". 

  
17. В зв’язку з технічною помилкою внести зміни в Додаток 7 до рішення 

ХV сесії міської ради VІ скликання від 28.01.2012 р. № 763 «Про бюджет міста на 
2013 рік», а саме в рядку (Код типової відомчої класифікації видатків місцевих 
бюджетів) з № 091103 (Соціальні програми і заходи державних органів у справах 
молоді) стовпчик 3 (Найменування програми) доповнити текстом: «Міська 
Програма впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та гендерної 
політики на 2011-2015 роки» та в стовпчику 4 (Сума) цифру «20 000» замінити на 
«40 000».  

 
 
 
Міський голова        В. Погорелов  
 
 

 
 
 
 
 



Додаток 1
до рішення   VI        сесії міськради      XVI        скликання
від 01.03.2013 р.                        № 822

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ -3 480 000 -3 480 000 -3 480 000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу -2 507 400 -2 507 400 -2 507 400

31030000 
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 
майна, що перебуває в комунальній власності -2 507 400 -2 507 400 -2 507 400

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів -972 600 -972 600 -972 600
33010000 Кошти від продажу землі  -972 600 -972 600 -972 600
33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

-972 600 -972 600 -972 600
40000000 Офіційні трансферти 366 350 1 204 183 723 951 1 570 533
41000000 Від органів державного управління 366 350 1 204 183 723 951 1 570 533

41020000 Дотації 862 200 862 200

41020900 Інші додаткові дотації  862 200 862 200

41030000 Субвенції -495 850 1 204 183 723 951 708 333

41035000 Інші субвенції 366 350 1 204 183 723 951 1 570 533

41035200 
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів -862 200 -862 200

50000000  ЦІЛЬОВІ ФОНДИ -422 980 -422 980

50110000
Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади -422 980 -422 980
Всього доходів 366 350 -2 698 797 -2 756 049 -2 332 447

Спеціальний фонд

Уточнення обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2013 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Секретар ради                                                    С.Король



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

03 Міськвиконком -435 135

250404 Інші видатки, в т.ч.: -435 135
Програма  формування позитивного інвестиційного іміджу 
міста Ужгород на 2012 рік (на погашення заборгованості  2012 
року)

8 800
Програма створення та накопичення міського резерву 
матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки 

140 000
Програма комплексного забезпечення містобудівною 
документацією міста Ужгород

-553 935
Програма участі м. Ужгорода у реалізації грантового проекту 
"Партнерский проект розвитку спільного туризму, який 
базується на молодіжному спорті та розважальних центрах" на 
2013-2014 роки"

-30 000

40 Департамент міського господарства 10 300 0 0 0 0 0

250404 Інші видатки, в т.ч.: 10 300
Програма створення та накопичення міського резерву 
матеріально-технічних засобів на 2012-2016 роки 

-140 000

Програма приватизації об'єктів комунальної власності м. 
Ужгорода на 2013-2015 роки та перелік комунальної власності, 
які підлягають приватизації у І-му кварталі 2013 року 150 300

10 Управління освіти 178 035 130 620 47 415 0 0 0

070101 Дошкільні заклади освіти 178 035 130 620 47 415

 47 Відділ капітального будівництва 46 800 0 0 0 0 46 800

010116 Органи місцевого самоврядування 46 800 46 800

01 Ужгородська міська рада 170 000 0 0 0 0 0

010116 Органи місцевого самоврядування 70 000

250404 Інші видатки, в т.ч.: 100 000

Програма розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 
2013-2016 роки

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Додаток  2
до рішення  ХVІ сесії  міської ради VІ скликання 

від 01.03.2013 р.                       2013 р.  №    822                  

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

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

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

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

Разом видатків -30 000 130 620 47 415 0 0 46 800

Секретар ради С.Король



(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

01 Ужгородська міська рада -134 730 -134 730 

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади -134 730 -134 730 

10 Управління освіти -82 400 -82 400 -82 400 

150101 Капітальні вкладення  -82 400 -82 400 -82 400 

40 Департамент міського господарства -1 299 050 -173 350 -1 125 700 -1 125 700 

150101 Капітальні вкладення -1 125 700 -1 125 700 -1 125 700 

за головними розпорядниками коштів

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

до рішення XVІ   сесії міськради VІ  скликання
від 01.03.2013 р.  № 822

Додаток  3

Зменшення видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 рік за рахунок зменшення доходів міського бюджету 



        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

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади -173 350 -173 350 

 47 Управління капітального будівництва -2 386 800 -114 900 -2 271 900 -2 271 900 

150101 Капітальні вкладення  -132 000 -132 000 -132 000 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівницт-во та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів -1 707 700 -1 707 700 -1 707 700 

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю -432 200 -432 200 -432 200 

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади -114 900 -114 900

Разом видатків -3 902 980 -422 980 -3 480 000 -3 480 000



        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

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

С.КорольСекретар ради



Додаток  4

(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

01 Ужгородська міська рада 134 730 134 730

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 134 730 134 730

03 Міськвиконком 553 935 553 935 0 0 0 520 000

150202
Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування 520 000 520 000 520 000

160101 Землеустрій 33 935 33 935

10 Управління освіти 675 872 675 872 675 872

150101 Капітальні вкладення  147 172 147 172 147 172

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

до рішення XVІ   сесії міськради VІ  скликання
від 01.03.2013 р.  № 822

Розподіл видатків спеціального фонду міського бюджету на 2013 рік за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2013 року

за головними розпорядниками коштів



        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

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівницт-во та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 528 700 528 700 528 700



        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

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

24
Управління у справах куль-
тури,спорту,сім"ї та молоді 25 000 25 000 0

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 25 000 25 000

40 Департамент міського господарства 8 541 981 1 042 462 7 499 519 6 923 904

150101 Капітальні вкладення  2 331 600 2 331 600 2 331 600

150201
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури 600 000 600 000 600 000

160101 Землеустрій 20 000 20 000 20 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів  підприємницької 
діяльності 3 972 304 3 972 304 3 972 304

170703

Видатки на проведення  робіт, пов"язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 652 627 647 012 5 615

240603
Ліквідація іншого забруднення навколишнього 
природного середовища 792 100 202 100 590 000



        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

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (видатки на 
виконання  рішень суду) 173 350 173 350

 47 Відділ капітального будівництва 3 886 800 114 900 0 0 3 771 900 3 771 900

150101 Капітальні вкладення  1 632 000 1 632 000 1 632 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівницт-во та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 1 707 700 1 707 700 1 707 700

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю 432 200 432 200 432 200

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади  (видатки на 
виконання  рішень суду) 114 900 114 900

75 Фінансове управління 11 300 1 500 9 800 0



        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

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (погашення 
заборгованості за 2012 р.по інформ-
техобслугов. і придбання оргтехніки) 11 300 1 500 9 800

Разом видатків 13 829 618 1 847 527 11 982 091 11 891 676

С.КорольСекретар ради



(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
03 Міськвиконком 30 000 30 000 30 000 30 000

250404

Інші видатки, в т. ч. Програма участі м. 
Ужгорода у реалізації грантового проекту 
"Партнерский проект розвитку спільного 
туризму, який базується на молодіжному спорті 
та розважальних центрах" на 2013-2014 роки" 30 000 30 000 30 000 30 000

40 Департамент міського господарства 0 -2 235 696 0 0 2 235 696 0

150101 Капітальні вкладення  1 000 000 1 000 000 1 000 000

170703

Видатки на проведення  робіт, пов"язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 0 52 000 -52 000

за головними розпорядниками коштів 

до рішення XVІ   сесії міськради VІ  скликання
від 01.03.2013 р.  № 822

Додаток  5

Зміна розподілу видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу 

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:



        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

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів  підприємницької 
діяльності -1 000 000 -2 287 696 1 287 696 -1 000 000

 47 Відділ капітального будівництва 0 0 0

150101 Капітальні вкладення  -5 903 -5 903 -5 903 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівницт-во та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 5 903 5 903 5 903

Разом видатків 30 000 -2 235 696 2 265 696 30 000 30 000

С.КорольСекретар 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

03 Міськвиконком 550 000

150202
Розробка схем та проектних рішень масового 
застосування Видатки по розробленню містобудівної документації 520 000

250404 Інші видатки Капітальні видатки 30 000

10 Управління  освіти 0 0 0 593 472 

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки 64 772 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 528 700 

40 Департамент міського господарства 5 798 204 

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки 795 900 

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція мережі зовнішнього освітлення міста 1 410 000 

150201
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури 

Реставрація пам'ятки архітектури Будівлі амбару та 
винного льоху по вул. Ракоці,2 (в т.ч. ПКД) 600 000 

160101 Землеустрій

Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, що підлягає продажу, за рахунок авансу
внесеного покупцем 20 000 

(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 

Додаток 6
до рішення XVI сесії міськради VI скликання

від  01.03.2013 р. №  822

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

1



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 

180 409 

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності     Внески в статутні капітали комунальних підприємств 760 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "УЖ-Світло" згідно 
"Програми реконструкції та капітального ремонту 
системи зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012-
2116 роки"(капітальні видатки) -1 000 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд  комунальному підприємству 
зеленого господарства "Агромікс " (поточні видатки) -300 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "ЖРЕР №4" (поточні 
видатки) -100 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "КАТП 072801" (поточні 
видатки) -290 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "Ужгородський комбінат 
комунальних підприємств Ужгородської міської ради" 
(поточні видатки) -1 597 696 

2



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 

180 409 

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

Внески в статутний капітал КП "Ужгородський комбінат 
комунальних підприємств Ужгородської міської ради" 5 500 000 

47 Відділ капітального будівництва 1 500 000 

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки 254 600 

150 101 Капітальні вкладення Будівництво притулку для безпритульних тварин -30 000 

150 101 Капітальні вкладення
Будівництва притулку з тимчасового утримання 
безпритульних тваринв  м. Ужгород по вул.Загорській б/н 370 000 

150 101 Капітальні вкладення Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош" -300 000 

150 101 Капітальні вкладення
Будівництво газопроводу від ГРП   с.  Сторожниця”  до 
ГРП  вул. Єньківська -298 500 

150 101 Капітальні вкладення

Виготовлення проекту, щодо відведення земельної 
ділянки для розміщення притулку з тимчасового 
утримання безпритульних тварин в  м. Ужгород по 
вул.Загорській б/н 6 500 

150 101 Капітальні вкладення

Виготовлення проекту будівництва притулку з 
тимчасового утримання безпритульних тварин в м. 
Ужгород по вул.Загорській б/н 23 500 

150 101 Капітальні вкладення
Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного мосту 
через  р. Уж в районі площі Б.Хмельницького -62 503 

3



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
Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-
освітлювача) 393 000 

150 101 Капітальні вкладення
Реконструкція ПНС з РЧВ  2/1000,0 м.куб  у мікрорайоні 
"Сторожниця" 1 137 500 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Одеській, 14 
для теплопостачання ЗОШ № 6 та філія ЗОШ №6-
будів.монт.та пусконалагод.роботи -19 997 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 25 900 

РАЗОМ: 0 0 0 8 441 676 

Секретар ради С.Король

4



(грн.)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я 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 Ужгородська міська рада 100 000,00 100 000,00

250404 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки 100 000,00 100 000,00

03 Міськвиконком -435 135,00 583 935,00 148 800,00

150202
Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування

Програма комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста Ужгород 520 000,00 520 000,00

160101 Землеустрій

Програма комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста Ужгород 
( погашення заборгованості  2012 року) 33 935,00 33 935,00

250404 Інші видатки

Програма  формування позитивного інвестиційного 
іміджу міста Ужгород на 2012 рік (на погашення 
заборгованості  2012 року) 8 800,00 8 800,00

250404 Інші видатки

Програма створення та накопичення міського 
резерву матеріально-технічних засобів на 2012-
2016 роки 140 000,00 140 000,00

до рішення XVI сесії міської ради VI скликання 

Додаток  7

від 01.03.2013 р.   № 822

Перелік державних та  регіональних програм, по яких вносяться зміни до фінансування за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода у 2013 році

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1



1 2 3 4 5 6 7

250404 Інші видатки

Програма участі м. Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Партнерский проект розвитку 
спільного туризму, який базується на молодіжному 
спорті та розважальних центрах" на 2013-2014 
роки" -30 000,00

Програма участі м. Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Партнерский проект 
розвитку спільного туризму, який базується 
на молодіжному спорті та розважальних 
центрах" на 2013-2014 роки" 30 000,00

250404 Інші видатки
Програма комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста Ужгород -553 935,00 -553 935,00

24
Управління у справах куль-
тури,спорту,сім"ї та молоді 25 000,00 25 000,00

240900

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

Програма розвитку бібліотек та бібліотечної 
справи на 2013-2015 роки 25 000,00 25 000,00

40 Департамент міського господарства 10 300,00 17 184 319,39 17 194 619,39

150101 Капітальні вкладення

Програма енергоефективності та 
енергозбереження міста Ужгород на 2012-
2015рр. 486 400,00 486 400,00

150101 Капітальні вкладення
Програма розвитку інфраструктури безпеки 
дорожнього руху на території міста 2013-2015 52 000,00 52 000,00

150101 Капітальні вкладення
Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-
2015 роки 257 500,00 257 500,00

150101 Капітальні вкладення

Програма реконструкції та капітального 
ремонту системи зовнішнього освітлення 
міста Ужгорода на 2012-2016 роки 1 410 000,00 1 410 000,00

150201

Збереження, розвиток, реконструкція 
та реставрація пам'яток історії та 
культури 

Програма участі м. Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Ярослав-Ужгород: 
спільна ініціатива для покращення 
туристичної привабливості історичних міст-
побратимів" на 2013-2015 роки 600 000,00 600 000,00

160101 Землеустрій

Програма підготовки до продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення на 2012-2014 роки  (на 
погашення заборгованості  2012 року) 20 000,00 20 000,00

2



1 2 3 4 5 6 7

170703

Видатки на проведення  робіт, 
пов"язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Програма розвитку інфраструктури безпеки 
дорожнього руху на території міста 2013-2015 76 791,00 76 791,00

170703

Видатки на проведення  робіт, 
пов"язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-
2015 роки (98336 грн.на погашення 
заборгованості  2012 року, 8771156,39 грн. 
субвенція з державного бюджету,в 
т.ч.1524397,63 грн. на погашення 
заборгованості за 2012р. ) 9 346 992,39 9 346 992,39

180 409 

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

Програма організації та обслуговування 
міського кладовища   на 2013-2016 роки" 3 902 304,00 3 902 304,00

180 409 

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

Програма реконструкції та капітального 
ремонту системи зовнішнього освітлення 
міста Ужгорода на 2012-2016 роки -1 000 000,00 -1 000 000,00

180 409 

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 760 000,00 760 000,00

240 603 
Ліквідація іншого забруднення навко-
лишнього природного середовища

Програма охорони навколишнього 
природного середовища міста Ужгорода на 
2012-2015 роки, в т. ч. 480232 грн. субвенція з 
обласного бюджету на погашення 
кредиторської заборгованості за 2012 рік 1 272 332,00 1 272 332,00

250404 Інші видатки

Програма створення та накопичення міського 
резерву матеріально-технічних засобів на 2012-
2016 роки -140 000,00 -140 000,00

250404 Інші видатки

Програма приватизації об'єктів комунальної 
власності м. Ужгорода на 2013-2015 роки та 
перелік комунальної власності, які підлягають 
приватизації у І-му кварталі 2013 року 150 300,00 150 300,00

47 Відділ капітального будівництва 2 148 503,00 2 148 503,00

3



1 2 3 4 5 6 7

150101 Капітальні вкладення

Програма енергоефективності та 
енергозбереження міста Ужгород на 2012-
2015рр. -18 400,00 -18 400,00

150101 Капітальні вкладення

Програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами в 
м. Ужгороді на 2012-2014 роки 370 000,00 370 000,00

150101 Капітальні вкладення
Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-
2020 роки" 1 798 500,00 1 798 500,00

150110 

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" -19 997,00 -19 997,00

150110 

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів

Програма енергоефективності та 
енергозбереження міста Ужгород на 2012-
2015рр. 18 400,00 18 400,00

Всього -324 835,00 19 941 757,39 19 616 922,39

Секретар ради                                                                                                           С. Король

4



(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

40 Департамент міського господарства 2 172 456,39 384 741,43 1 787 714,96

170703

Видатки на проведення  робіт, пов"язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 2 172 456,39 384 741,43 1 787 714,96

Разом: 2 172 456,39 384 741,43 1 787 714,96

С.Король

по  субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної

 власності у населених пунктах за головними розпорядниками коштів

Секретар ради

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

від 01.03.2013 р.  № 822
до рішення XVІ   сесії міськради VІ  скликання

Додаток  8

Розподіл видатків спеціального фонду міського бюджету на 2013 рік за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2013 року



(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

40 Департамент міського господарства 0 16 -16

170703

Видатки на проведення  робіт, пов"язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 0 16 -16

Разом видатків 0 16 -16

С.КорольСекретар ради

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

від 01.03.2013 р.  № 822

Додаток  9

Зміни розподілу видатків спеціального фонду  бюджету м. Ужгорода на 2013 рік по  субвенції з державного бюджету на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

за головними розпорядниками коштів

до рішення XVІ   сесії міськради VІ  скликання



( грн.)

Разом
У т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -30 000,00 12 129 094,39 8 441 676,00 12 099 094,39

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів -30 000,00 12 129 094,39 8 441 676,00 12 099 094,39

208100 На початок періоду 12 099 094,39 8 411 676,00 12 099 094,39

208400
Кошти,що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00

Всього за типом кредитора -30 000,00 8 441 676,00 8 441 676,00 8 411 676,00

600000 Фінансування за активними операціями -30 000,00 12 129 094,39 8 441 676,00 12 099 094,39

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -30 000,00 12 129 094,39 8 441 676,00 12 099 094,39

602100 На початок періоду 12 099 094,39 8 411 676,00 12 099 094,39

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання -30 000,00 12 129 094,39 8 441 676,00 12 099 094,39

Секретар ради С.Король

Спеціальний фонд

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 

Код Назва Загальний фонд Разом

Додаток 10
до рішення XVI сесії міської ради VI скликання 

від 01.03.2013 р.  № 822



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 733 785 

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки 682 324 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Капітальні видатки 51 461 

40 Департамент міського господарства 20 945 300 

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки 13 978 979 

150 101 Капітальні вкладення

Реконструкція перехрестя вул. Легоцького-Заньковецької-
Тлехаса з влаштуванням кругового руху та тротуарів в 
напрямку вул. Перемоги 277 625 0 277 625 277 625 

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція вул. Гранітна 800 000 0 800 000 800 000 
150 101 Капітальні вкладення Реконструкція вул. Перемоги 5 000 000 0 5 000 000 776 000 

160101 Землеустрій 
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки,
що підлягає продажу, за рахунок авансу  внесеного покупцем 223 000 35 145 000 75 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "Ужгородпарквідео" згідно
"Програми впровадження відеоспостереження в місті
Ужгород"(капітальні видатки) 599 000 50 300 000 300 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "УЖ-Світло" згідно "Програми
реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього
освітлення міста Ужгорода на 2012-2116 роки"(капітальні
видатки) 7 344 109 3 7 087 401 1 000 000 

(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Додаток 11
до рішення XVI сесії міськради VI скликання

від  01.03.2013 р.  № 822

Капітальні видатки та перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 
роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на 
поточний рік 

1



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 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "УЖ-Світло" згідно "Програми
модернізації мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода
на 2012-2116 роки" (капітальні видатки) 16 676 328 2 16 416 050 1 000 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "Ужгородський комбінат 
комунальних підприємств Ужгородської міської ради" 
(капітальні видатки) 450 000 0 450 000 450 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "КАТП 072801" (поточні 
видатки) 290 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд  комунальному підприємству 
зеленого господарства "Агромікс " (поточні видатки) 300 000 

180 409 

Внески органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької діяльності     Внески в статутний фонд КП "ЖРЕР №4" (поточні видатки) 100 000 

180 409 

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

Внески в статутний фонд КП "Ужгородський комбінат 
комунальних підприємств Ужгородської міської ради" 
(поточні видатки) 21 900 000 0 21 900 000 1 597 696 

47 Відділ капітального будівництва 21 689 915 

150 101 Капітальні вкладення
Будівництво 30-ти квартирного житлового будинку по 
вул.Ужанській 9 738 400 0 9 738 400 350 000 

150 101 Капітальні вкладення
Будівництво водовідвідних споруд для захисту с/г 
присадибних земель від поверхневих вод в м-ні "Доманинці" 3 413 900 71 980 500 100 000 

150 101 Капітальні вкладення
Будівництво газопроводу від ГРП   с.  Сторожниця”  до ГРП    
вул. Єньківська 4 655 600 27 3 376 100 300 000 

150 101 Капітальні вкладення Будівництво каналізаційної мережі по вул. Галана 206 500 73 55 000 55 000 

2



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
Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного мосту через  
р. Уж в районі площі Б.Хмельницького 700 000 

150 101 Капітальні вкладення Будівництво притулку для безпритульних тварин 30 000 

150 101 Капітальні вкладення Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош" 300 000 

150 101 Капітальні вкладення
Лізингові платежі по будівництві та реконструкції 
автономних  котелень в дошкільних закладах освіти 3 772 663 26 2 784 584 1 077 901 

150 101 Капітальні вкладення

Будівництво автономної котельні по вул. Тельмана, 2в для 
теплопостачання ДНЗ № 1 та ЗОШ № 7-будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 328 955 96 040 96 040 

150 101 Капітальні вкладення
Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і 
дощової каналізації в м-ні "Червениця" (ПВР та БМР) 200 000 

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція будівлі  на пл.Поштовій,3 50 000 

150 101 Капітальні вкладення

Реконструкція комплексного благоустрою території 
Горянської церкви "Ротонда" та коригування проектної 
документації 1 604 800 6 1 515 000 300 000 

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція КНС-1 2 429 400 43 1 378 900 399 400 

150 101 Капітальні вкладення
Реконструкція резервуарів питної води у районі 
"Студмістечка" 877 700 71 258 100 258 100 

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-освітлювача) 66 158 800 3 64 186 800 1 080 000 

150 101 Капітальні вкладення
Реконструкція ПНС з РЧВ  2/1000,0 м.куб  у мікрорайоні 
"Сторожниця" 5 950 400 71 1 750 000 612 500 

150 101 Капітальні вкладення
Реконструкція водогону d =600 м.м. по вул. Перемоги (від 
с.Сторожниця  по вул.Перемоги до вулЛегоцького) 2 132 200 94 120 000 120 000 

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція фасаду будівлі ДНЗ №20 512 500 44 285 500 285 500 

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція фасадів та заміна вікон в будівлі ДНЗ №28 486 460 63 179 138 179 138 

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки 1 245 919 
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Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
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Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
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будівництва 
об'єктів на 
майбутні 
роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на 
поточний рік 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Будівництво підвідного газопроводу для АНВК  по 
вул.Підгірній 112 497 0 112 497 112 497 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних 
вод ЗОШ №16 270 000 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м. в мікрорайоні "Боздош" 200 000 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Одеській, 14 для 
теплопостачання ЗОШ № 6 та філія ЗОШ №6-будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 261 014 26 193 518 19 997 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Макаренка, 6а для 
теплопостачання НВК "Престиж"-будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 193 458 54 88 503 50 649 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Нахімова, 3а для 
теплопостачання НВК  "Ялинка"--будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 155 845 51 77 095 45 371 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Підгірній, 43 для 
теплопостачання АНВК -будів.монт.та пусконалагод.роботи 180 676 68 58 194 58 194 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Лізингові платежі по будівництві та реконструкції 
автономних  котелень в загальноосвітніх школах та НВК 10 469 425 26 7 727 433 3 657 341 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкція котельні з встановленням  автономних  
котельних агрегатів на котельні по Київській набережній,16  
для теплопостачання ЗОШ  № 5-будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 471 218 47 250 032 105 078 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Реконструкція будівлі ЗОШ №8 595 800 73 160 000 160 000 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкцію території спортивного майданчика ЗОШ I-III 
ст. №19 під облаштування основи спортивного майданчика з 
синтетичним покриттям для гри у міні-футбол 209 200 25 157 821 157 821 
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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 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкція приміщення шкільної майстерні під їдальню 
Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка 402 136 33 267 507 267 507 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкція приміщення котельні під спортивний зал ЗОШ 
№1 по вул.Високій,4 954 600 0 952 600 531 539 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ №13 під 
облаштування санвузлів 293 824 0 293 824 293 824 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Капітальні видатки 4 198 807 

150 112 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція позашкільних 
навчальних закладів Капітальні видатки 322 947 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м.Ужгороді 
по вул.Ракоці,3 9 411 500 15 8 000 000 487 749 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Будівництво автономної котельні МДКЛ 1 215 053 7 1 130 356 33 876 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 2 661 681 4 2 562 095 63 464 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ 1 051 536 52 508 814 335 570 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі 
ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап) 3 846 900 52 1 863 000 450 000 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція відділення хірургії №2 ЦМКЛ 732 800 60 292 700 292 700 
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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 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція поліклініки №1 по вул.Грибоєдова, 20 3 266 700 68 1 046 100 533 477 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Реконструкція системи опалення та водопровідно-
каналізаційної системи гінекологічного корпусу УМПЦ 1 387 100 72 388 500 100 000 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція харчоблоку по вул.Бращайків, 6 МДКЛ 1 241 300 0 1 241 300 200 000 

150 114 

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 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Реконструкція резервного електропостачання будівлі МПЦ по 
вул. Грибоєдова 298 200 50 150 000 150 000 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Капітальні видатки 461 200 

150 119 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція спеціалізованих 
лікарень та інших спеціалізованих закладів Капітальні видатки 81 999 

150 121 

Заходи з упередження аварій та запобігання 
техногенних катастроф у житлово-комунальному 
господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності Капітальні видатки 97 210 

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 198 500 
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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 

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 Капітальні видатки 198 500 

РАЗОМ: 43 567 500 

Секретар ради С.Король
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         Додаток  12  

         
до рішення XVІ   сесії міськради VІ  
скликання  

         від 01.03.2013 р.  № 822  

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

за головними розпорядниками коштів  
           (грн.)  

                
Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів Видатки загального фонду           Видатки спеціального фонду        

            з них:   
      з них:     з них:     з них:   

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів Всього оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії 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) Разом 

1 2       3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Відділ охорони здоров'я 366 350     6 596     6 596 6 596   372 946

081002  Інші заходи по охороні здоров'я, з них:  366 350               366 350

  
Проведення зубопротезування пільгової 
категорії населення 65 250               65 250



  

Забезпечення медикаментами ветеранів 
Великої Вітчизняної війни,виробами 
медичного призначення пільгової категорії 
населення 301 100               301 100

150119 

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих  закладів       6 596     6 596 6 596   6 596

40 Департамент міського господарства       480 232     480 232 0  480 232

240603 
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища       480 232     480 232   480 232

47 Відділ капітального будівництва       717 355     717 355 717 355  717 355

150110 

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів        287 933     287 933 287 933  287 933

150114 

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
лікарень загального профілю        429 422     429 422 429 422  429 422

  Разом видатків  366 350     1 204 183       1 204 183 723 951  1 570 533
             

Секретар ради         С.Король   

 



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

14 Відділ охорони здоров'я 6 596

150119

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та  
реконструкція спеціалізованих лікарень та 
інших спеціалізованих  закладів Капітальні видатки 6 596

47 Відділ капітального будівництва 717 355

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкція приміщення котельні під спортивний зал ЗОШ №
1 287 933

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Реконструкція приміщень травмопункту і приймального 
відділення Ужгородської ЦМКЛ 429 422

Разом видатків: 723 951

Секретар ради С.Король

(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня 

будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництв
а об’єктів 
на майбутні 

роки 

Разом
видатків на 
поточний рік 

Додаток 13
до рішення XVI сесії міської ради VI скликання 

від 01.03.2013 р.   № 822

Перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2013 році  будуть проводитись за рахунок коштів іншої  субвенції з обласного бюджету 



(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

01 Ужгородська міська рада 170 000,00 170 000,00

0110080 010116 Органи місцевого самоврядування 70 000,00 70 000,00

0118600 250404 Інші видатки, в т.ч.: 100 000,00 100 000,00

0118601
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки 100 000,00 100 000,00

03 Міськвиконком -465 135,00 0,00 0,00 583 935,00 553 935,00 0,00 0,00 30 000,00 550 000,00 0,00 118 800,00

0316430 150202
Розробка схем та проектних рішень 
масового застосування 520 000,00 520 000,00 520 000,00 520 000,00

0317310 160101 Проведення заходів із землеустрою 33 935,00 33 935,00 33 935,00

0318600 250404 Інші видатки, в т.ч.: -435 135,00 -435 135,00

0318604

Програма  формування позитивного 
інвестиційного іміджу міста Ужгород на 
2012 рік (на погашення заборгованості  
2012 року)

8 800,00 8 800,00

0318605

Програма створення та накопичення 
міського резерву матеріально-технічних 
засобів на 2012-2016 роки 140 000,00 140 000,00

0318601

Програма комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста 
Ужгород -553 935,00 -553 935,00

0318603

Програма участі м. Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Партнерский проект 
розвитку спільного туризму, який 
базується на молодіжному спорті та 
розважальних центрах" на 2013-2014 роки"

-30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

до рішення XVІ   сесії міськради VІ  скликання
Додаток  14

від 01.03.2013 р.  № 822

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

10 Управління освіти 178 035,00 130 620,00 0,00 593 472,00 0,00 0,00 0,00 593 472,00 593 472,00 0,00 771 507,00

1011010 070101 Дошкільна освіта 178 035,00 130 620,00 178 035,00

1016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території 64 772,00 64 772,00 64 772,00 64 772,00

1016330 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 528 700,00 528 700,00 528 700,00 528 700,00

14 Відділ охорони здоров'я 366 350,00 0,00 0,00 6 596,00 0,00 0,00 0,00 6 596,00 6 596,00 0,00 372 946,00

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров'я 366 350,00 366 350,00

1412802

Програма медичного забезпечення 
забезпечення ветеранів та інвалідів Великої 
Вітчизняної війни за рахунок коштів іншої 
субвенції з обласного бюджету, з них: 366 350,00 366 350,00

на проведення зубопротезування пільгової 
категорії населення 65 250,00 65 250,00

на  забезпечення медикаментами ветеранів 
Великої Вітчизняної війни, виробами 
медичного призначення та 
зубопротезуванням пільгової категорії 
населення  301 100,00 301 100,00

1416380 150119

Будівництво та  реконструкція 
спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих  закладів 6 596,00 6 596,00 6 596,00 6 596,00

24
Управління у справах куль-
тури,спорту,сім"ї та молоді 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00

2419230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 25 000,00 25 000,00 25 000,00

40 Департамент міського господарства 10 300,00 0,00 0,00 9 895 619,39 -981 826,57 0,00 0,00 10 877 445,96 5 798 204,00 0,00 9 305 919,39



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

4016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території 2 205 900,00 2 205 900,00 2 205 900,00 2 205 900,00

4016421 150201
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

4017310 160101 Проведення заходів із землеустрою 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

4016650 170703
Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг 2 825 083,39 1 083 769,43 1 741 313,96 2 825 083,39

4017460 180409
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання 2 972 304,00 -2 287 696,00 5 260 000,00 2 972 304,00 2 972 304,00

4019130 240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища 1 272 332,00 202 100,00 1 070 232,00 1 272 332,00

4018600 250404 Інші видатки, в т.ч.: 10 300 10 300,00

4018602

Програма створення та накопичення 
міського резерву матеріально-технічних 
засобів на 2012-2016 роки 

-140 000 -140 000,00

4018603

Програма приватизації об'єктів комунальної 
власності м. Ужгорода на 2013-2015 роки та 
перелік комунальної власності, які 
підлягають приватизації у І-му кварталі 
2013 року 150 300 150 300,00

 47 Відділ капітального будівництва 46 800,00 0,00 46 800,00 2 217 355,00 0,00 0,00 0,00 2 217 355,00 2 217 355,00 0,00 2 264 155,00

4710080 010116 Органи місцевого самоврядування 46 800,00 46 800,00 46 800,00

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території 1 494 097,00 1 494 097,00 1 494 097,00 1 494 097,00

4716330 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 293 836,00 293 836,00 293 836,00 293 836,00



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

4716360 150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
лікарень загального профілю 429 422,00 429 422,00 429 422,00 429 422,00

75 Фінансове управління 0,00 0,00 0,00 11 300,00 1 500,00 0,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 11 300,00

7519230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 11 300,00 1 500,00 9 800,00 11 300,00

Разом видатків 306 350,00 130 620,00 46 800,00 13 333 277,39 -426 391,57 0,00 0,00 13 759 668,96 9 165 627,00 0,00 13 039 627,39
Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король
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