
    

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XVІІ_  сесія    VI _  скликання  
(2 – е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 31 травня 2013 року                 м. Ужгород                                   № 894   

                                           
 
 
 

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, 78 Бюджетного  кодексу України, розпорядження голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації від 25.04.2013 року №145 "Про 
розподіл субвенції з державного бюджету" 

     
міська рада ВИРІШИЛА: 

  
1. Затвердити зміни розподілу видатків у межах загального обсягу за 

головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити перелік державних та регіональних програм, по яких 

вносяться зміни до фінансування за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода у 2013 
році згідно з додатком 2. 

 
3. Затвердити зміну видатків  в 2013 році за рахунок субвенції з державного 

бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 
4. Затвердити зміни капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 

2013 році проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з  додатком 4. 
(70 000 грн. КП «Служба пасажирських перевезень Ужгородської міської ради»). 

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

розпорядниками коштів згідно з додатком 5.  
 
6. Затвердити зміну видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 

рік за рахунок збільшення доходів міського бюджету за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 6. 



7. 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 7. 

 
8. Затвердити зміну видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 

рік в межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 8. 

 
9. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 

згідно з  додатком 9. 
 
10. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету м. Ужгорода на 

2013 рік згідно з додатком 10. 
 
11. Затвердити зміни  по наданню кредитів з міського  бюджету на 2013 рік 

згідно з додатком 11. 
 
12. В додатках 2 «Зміни розподілу видатків у межах загального обсягу за 

головними розпорядниками коштів міського бюджету», 6 «Зміни розподілу 
видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік за головними розпорядниками 
коштів», 8 «Перелік державних та регіональних програм,по яких вносяться зміни 
до фінансування за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода у 2013 році» рішення 
XVII сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 29 березня 2013 року № 
856 «Про зміни до бюджету міста на 2013 рік» по головному розпоряднику 
департамент міського господарства назву програми «Програма сприяння 
виконанню рішень судів та інших виконавчих документів» читати «Програма 
виконання рішень судів та інших виконавчих документів». 

 
 

   
Міський голова         В. Погорелов 
 



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Ужгородська міська рада -55 000
010116 Органи місцевого самоврядування -70 000
250404 Інші видатки, в т.ч.: 15 000

Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської ради, 
її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, проблем 
життєдіяльності міста в засобах масової інформації на 
2013-2015 роки 115 000
Програма розвитку земельних відносин у місті Ужгород на 
2013-2016 роки -100 000

03 Міськвиконком 122 460
010116 Органи місцевого самоврядування 30 000
250404 Інші видатки 100 000

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

250913

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію)та придбання житла -7 540

10 Управління освіти 146 485 0 0 0 0 146 485

070201
Загальноосвітні школи( в т.ч. школа-дитячий садок , інтернат 
при школі ), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 146 485 146 485

14 Відділ охорони здоров"я -223 420 -180 800 -42 620 0 0 0

080209
Центр екстренної медичної допомоги та медицини 
катастроф,станції екстренної(швидкої) медичної допомоги -345 000 -270 000 -75 000

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 121 580 89 200 32 380

081002 Інші заходи по охороні здоров"я -33 340
Програма забезпечення пожиттевої терапії хворих-інвалідів 
ендокринологічного профілю на 2011-2013 роки -33 340

081009
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет 33 340

24 Управління у справах куль-тури,спорту,сім"ї та молоді 0 200

110201 Бібліотеки 8 400 8 400

110205 Школи естетичного виховання дітей -8 400 -8 200

нарахування на 
оплату праці

продукти 
харчування

Додаток  1
до рішення  ХVІІ сесії  міської ради VІ скликання 

від     31.05.13    № 894             

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього

з них:

заробітна плата



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього

з них:

заробітна плата

40 Департамент міського господарства 103 200

250404 Інші видатки 103 200

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 103 200

75 Фінансове управління 31 935 23 430 8 505 0 0 0

010116 Органи місцевого самоврядування 31 935 23 430 8 505

Всього 125 660 -157 370 -34 115 0 0 146 685

Секретар ради С.Король



(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

01 Ужгородська міська рада 15 000 13 635 28 635

250404 Інші видатки

Програма висвітлення діяльності Ужгородської 
міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб 
та депутатів, проблем життєдіяльності міста в 
засобах масової інформації на 2013-2015 роки 115 000

 

115 000

250404 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки

-100 000 -100 000

240900

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

Програма  виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 13 635 13 635

03 Міськвиконком
-33 200 133 200 100 000

250908 Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

Міська Програма забезпечення молоді житлом на 
2013-2017 роки 

-125 660

Міська Програма забезпечення молоді 
житлом на 2013-2017 роки 

125 660

Додаток 2  

до рішення XVIІ сесії міської ради VI скликання 

від 31.05.13р.. № 894 

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

250913 Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, наданих 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію)та придбання житла

Міська Програма забезпечення молоді житлом на 
2013-2017 роки 

-7 540

Міська Програма забезпечення молоді 
житлом на 2013-2017 роки 

7 540

250404 Інші видатки
Програма розвитку земельних відносин у місті 
Ужгород на 2013-2016 роки

100 000 100 000

14 Відділ охорони здоров"я

081002 Інші заходи по охороні здоров"я Програма забезпечення пожиттевої терапії хворих-
інвалідів ендокринологічного профілю на 2011-
2013 роки -33 340 -33 340

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

Програма профілактики, діагностики та лікування 
цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 
2012-2014 роки 33 340 33 340

40 Департамент міського господарства 103 200 70 000 173 200

180409

р
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності     

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки 70 000 70 000

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

103 200

103 200

 47
Управління капітального 
будівництва 15 265 15 265

150101 Капітальні вкладення
Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-
2020 роки" -100 000 -100 000

240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного 

Програма охорони навколишнього 
природного середовища міста Ужгорода на 100 000 100 000

240900

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

Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 15 265 15 265

Всього 85 000 232 100 317 100

2



1 2 3 4 5 6 7

Секретар ради                                                                                                           С. Король

3



(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

15
Управління  праці та соціального захисту 
населення 0,00 0,00 0,00
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 
державної пожеж-ної охорони та ветеранів 
Держав-ної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком , хворобою або вислугою років 
працівникам

090205

 міліції, осібам начальницького складу 
податкової міліції , рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи , 
державної пожежної охорони , дітям  (до 
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв"язку з 
виконанням службових обов"язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на 
їх утриманні, на придбання твердого палива 86,66 86,66

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

Додаток  3
до рішення XVІІ   сесії міськради VІ  скликання

від 31.05.13р.. № 894
Зміна видатків  в 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету

за головними розпорядниками коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

РазомКод 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку



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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

РазомКод 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

090216

"Пільги багатодітним сім’ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не 
менше року проживають відповідно троє або 
більше дітей, а також сім’ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє і 
більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на придбання 
твердого палива та скрапленого газу". 45,60 45,60

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами -10 000,00 -10 000,00



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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

РазомКод 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років -4 061 500,00 -4 061 500,00

090305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування -100 000,00 -100 000,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 450 000,00 450 000,00

090307 Тимчасова державна допомога дітям 65 250,00 65 250,00

090308 Допомога при усиновленні дитини 9 000,00 9 000,00

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 3 600 000,00 3 600 000,00

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам 47 250,00 47 250,00

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу -132,26 -132,26

40 Департемент міського господарства 0 6 354 400,00 6 354 400,00 6 354 400,00

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого 
самоврядування (виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства 
м.Ужгород) 0 6 354 400,00 6 354 400,00 6 354 400,00

0,00 6 354 400,00 6 354 400,00 6 354 400,00

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

10 Управління освіти 178 300

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки -205 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 383 300

40 Департамент міського господарства 70 000

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 70 000

47 Управління капітального будівництва 47 700 

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

150 101 Капітальні вкладення
Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного мосту через  р. 
Уж в районі площі Б.Хмельницького -10 000 

150 101 Капітальні вкладення

Прокладання нової основної кабельної лінії електропостачання 
10 кВ від ТП 137 до ТП 227 підвищуючої насосної станції по 
вул. Тихій (м-н "Кальварія") 10 000 

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

Додаток 4
до рішення XVII сесії міськради VI скликання

від 31.05.13р.. № 894

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



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 приміщення  в будівлі на пл.Поштовій,3 50 000 



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція КНС - 1 -100 000 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкція приміщення котельні під спортивний зал ЗОШ 
№1 по вул.Високій,4 115 500 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Будівництво дитячого реабілітаційного центру в м.Ужгороді 
по вул.Ракоці,3 -445 000 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція харчоблоку МДКЛ по вул.Бращайків, 6 591 462 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція відділення хірургії №2 ЦМКЛ -36 200 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 90 538 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Реконструкція приміщень травмопункту і приймального 
відділення Ужгородської ЦМКЛ -207 000 

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Капітальні видатки 388 400 

РАЗОМ: 296 000 

Секретар ради С.Король



(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів,що 
передаються із 

загального фонду 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

01 Ужгородська міська рада -55 000 0 0 13 635 13 635 0 0 0 0 0 -41 365

0110080 010116
Керівництво і управління у сфері органів 
виконавчої влади міста -70 000 -70 000

0119230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 13 635,00 13 635,00 13 635,00

250404 Інші видатки, в т.ч.: 15 000 15 000

0118602

Програма висвітлення діяльності 
Ужгородської міської ради, її виконавчих 
органів, посадових осіб та депутатів, 
проблем життєдіяльності міста в засобах 
масової інформації на 2013-2015 роки 115 000 115 000

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

03 Міськвиконком -3 200 0 0 133 200 7 540 0 0 0 0 0 130 000

0110080 010116
Керівництво і управління у сфері органів 
виконавчої влади міста 30 000 30 000

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

0318606
Програма розвитку земельних відносин у 
місті Ужгород на 2013-2016 роки 100 000 100 000

0318093 250908

Надання та повернення пільгового 
довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла -125 660 125 660 0

Додаток 5
до рішення XVII сесії міськради VI скликання

від 31.05.13р.. № 894 

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 

відповід. вик., 
програма/ 

підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів,що 
передаються із 

загального фонду 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 

відповід. вик., 
програма/ 

підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

0318098 250913

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання 
житла -7 540 7 540 7 540 0

10 Управління освіти 146 485 0 146 485 178 300 0 0 0 178 300 178 300 0 324 785

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами   
( в т.ч. школою-дитячим садком , інтернатом 
при школі ), спеціалізованими школи, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 146 485 146 485 146 485

1016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -205 000 -205 000 -205 000 -205 000

1016330 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 383 300 383 300 383 300 383 300

14 Відділ охорони здоров"я -223 420 -180 800 0 0 0 0 0 0 0 0 -223 420

1412110 080209

Центр екстренної медичної допомоги та 
медицини катастроф,станції 
екстренної(швидкої) медичної допомоги -345 000 -270 000 -345 000

1412120 080300

Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та загальних і
спеціалізованих стоматологічних
поліклінік) 121 580 89 200 121 580

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров"я -33 340 -33 340

1412804

Програма забезпечення пожиттевої терапії 
хворих-інвалідів ендокринологічного 
профілю -33 340 -33 340

1412260 081009

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 33 340 33 340



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів,що 
передаються із 

загального фонду 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 

відповід. вик., 
програма/ 

підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

15
Управління  праці та соціального захисту 
населення 0,00 0,00 0,00

Пільги ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам державної пожежної охорони, 
ветеранам Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, 
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів 
державної пожеж-ної охорони та ветеранів 
Держав-ної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком , хворобою або вислугою 
років працівникам

1513022 090205

 міліції, осібам начальницького складу 
податкової міліції , рядового і 
начальницького складу кримінально-
виконавчої системи , державної пожежної 
охорони , дітям  (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв"язку з 
виконанням службових обов"язків, 
непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, на придбання 
твердого палива 86,66 86,66



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів,що 
передаються із 

загального фонду 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 

відповід. вик., 
програма/ 

підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

1513025 090216

"Пільги багатодітним сім’ям, дитячим 
будинкам сімейного типу та прийомним 
сім’ям, в яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, а також 
сім’ям (крім багатодітних сімей), в яких не 
менше року проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими встановлено 
опіку чи піклування, на придбання твердого 
палива та скрапленого газу". 45,60 0,00 45,60

1513041 090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами -10 000,00 0,00 -10 000,00

1513042 090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 
років -4 061 500,00 0,00 -4 061 500,00

1513044 090305
Допомога на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування -100 000,00 0,00 -100 000,00

1513045 090306 Допомога на дітей одиноким матерям 450 000,00 0,00 450 000,00

1513046 090307 Тимчасова державна допомога дітям 65 250,00 0,00 65 250,00

1513047 090308 Допомога при усиновленні дитини 9 000,00 0,00 9 000,00

1513048 090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 3 600 000,00 0,00 3 600 000,00

1513049 091300
Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам 47 250,00 0,00 47 250,00

1513026 090406

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу -132,26 0,00 -132,26

24
Управління у справах культури, 
спорту,сім"ї та молоді 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0

2414060 110201 Бібліотеки 8 400 8 400 8 400

2414100 110205 Школи естетичного виховання дітей -8 400 -8 200 -8 400

40 Департамент міського господарства 103 200 0 0 6 409 400 6 429 400 0 0 -20 000 70 000 0 6 512 600



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів,що 
передаються із 

загального фонду 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 

відповід. вик., 
програма/ 

підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

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) 6 354 400 6 354 400 6 354 400

4016650 170703
Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг 0 90 000 -90 000 0

4017460 180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди суб'єктів 
підприємницької діяльності     70 000 70 000 70 000 70 000

4019230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади -15 000 -15 000 -15 000

250404 Інші видатки 103 200 103 200

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 103 200 103 200,00

 47 Управління капітального будівництва 0 162 965 15 265 0 0 147 700 47 700 0 162 965

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -450 000 -450 000 -450 000 -450 000

4716330 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 115 500 115 500 115 500 115 500



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів,що 
передаються із 

загального фонду 
до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 

відповід. вик., 
програма/ 

підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

4716360 150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю 382 200 382 200 382 200 382 200

4719130 240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища 100 000 100 000 100 000

4719230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 15 265 15 265 15 265

75 Фінансове управління 31 935 23 430 31 935

7510080 010116
Керівництво і управління в організації 
бюджетного процесу міста 31 935 23 430 31 935

Разом видатків 0 -157 370 146 685 6 897 500 6 465 840 0 0 306 000 296 000 0 6 897 500

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 13 635 13 635

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (витрати по 
рішеннях суду) 13 635 13 635

47 Управління капітального будівництва 265 265

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (витрати по 
рішеннях суду) 265 265

Разом видатків 13 900 13 900

до рішення XVІІ   сесії міськради VІ  скликання
від 31.05.13р.. № 894 

Додаток  6

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

за головними розпорядниками коштів

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:

С.КорольСекретар ради



Додаток  7

(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 7 540 7 540

250913

Витрати, пов'язані з наданням та 
обслуговуванням пільгових довгострокових 
кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла 7 540 7 540

10 Управління освіти 178 300 178 300 178 300

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 178 300 178 300 178 300

47 Управління капітального будівництва 217 700 217 700 117 700

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 117 700 117 700 117 700

240603
Ліквідація іншого забруднення навколишнього 
природного середовища 100 000 100 000

Разом видатків 403 540 7 540 396 000 296 000

з них:
з них:

до рішення XVІІ сесії міськради VІ  скликання
від 31.05.13р.. № 894 

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

за головними розпорядниками коштів

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника 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

з них:
з них:

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

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

10 Управління освіти 0 0 0

150101 Капітальні вкладення  -205 000 -205 000 -205 000 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 205 000 205 000 205 000

40 Департамент міського господарства 55 000 75 000 0 0 -20 000 70 000 0

170703

Видатки на проведення  робіт, пов"язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 0 90 000 -90 000 

Додаток  8
до рішення XVІІ    сесії міськради VІ  скликання

від 31.05.13р.. № 894 

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

за головними розпорядниками коштів 

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     70 000 70 000 70 000



        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 (витрати по 
рішеннях суду) -15 000 -15 000 

 47 Управління капітального будівництва -55 000 15 000 -70 000 -70 000 0

150101 Капітальні вкладення  -450 000 -450 000 -450 000 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 115 500 115 500 115 500

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 264 500 264 500 264 500

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (витрати по 
рішеннях суду) 15 000 15 000

Разом видатків 0 90 000 0 0 -90 000 0 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:

С.КорольСекретар ради



( грн.)

Разом
У т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0 529 200 296 000 529 200

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 0 529 200 296 000 529 200

208100 На початок періоду 529 200 296 000 529 200

Всього за типом кредитора 0 529 200 296 000 529 200

600000 Фінансування за активними операціями 0 529 200 296 000 529 200

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0 529 200 296 000 529 200

602100 На початок періоду 529 200 296 000 529 200

Всього за типом боргового зобов'язання 0 529 200 296 000 529 200

Секретар ради С.Король

Додаток 9
до рішення XVII сесії міської ради VI скликання 

від 31.05.13р.. № 894

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом



 від 31.05.13р.. № 894

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 6 354 400 6 354 400 
41000000 Від органів державного управління 6 354 400 6 354 400 
41030000 Субвенції 6 354 400 6 354 400 

41036600 

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

6 354 400 6 354 400 
50000000  ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 13 900 13 900 

50110000 Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 13 900 13 900 
Всього доходів 6 368 300 6 368 300 

Секретар ради                                                                                            С.Король

Додаток  10 

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 



Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього

у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
03 Міськвиконком -125 660 125 660 0 0

250908

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла -125 660 125 660 0

УСЬОГО -125 660 125 660 0 0

Секретар ради С.Король

Додаток 11
до рішення XVII сесії міськради VI скликання

від 31.05.13р.. № 894 

Зміни  по наданню кредитів з міського  бюджету на 2013 рік

Код відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Надання кредитів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

РАЗОМ
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