
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
30.10.2014                    Ужгород                                 № 399 
 
 
 

Про розподіл субвенцій  
з державного бюджету 
 
 
 Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи постанову Кабінету 
Міністрів України від 29.01.2014 № 30 "Деякі питання надання у 2014 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування” зі змінами, розпорядження голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації 16.10.2014 № 311 "Про розподіл 
субвенції з державного бюджету", витягу з протоколу засідання постійної комісії з 
питань бюджету, фінансів, оподаткування від 29.10.2014р. №79, 
 
 1. Збільшити обсяг доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік згідно з 
додатком 1. 
 
 2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за 
рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
(по департаменту міського господарства суму 5 128 200 грн. розподілити для 
КП "Водоканал м. Ужгорода" – 4 513 500 грн., КП "Уж-тепло" - 614 700 грн.) 
згідно з додатком 2. 
 
 3. Перерозподілити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

згідно з додатком 3. 
 



 
 4. Внести зміни до видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 4. 
 

5. Фінансовому управлінню міської ради (Гах Л.М.) підготувати необхідні 
зміни до бюджету міста на 2014 рік та подати на розгляд чергової сесії міської 
ради. 
 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
В. о. міського голови,  
перший заступник 
міського голови         В. Семаль 



(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 5 128 200 5 128 200
41000000 Від органів державного управління 5 128 200 5 128 200
41030000 Субвенції 5 128 200 5 128 200

41036600 

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

5 128 200 5 128 200
Всього доходів 5 128 200 5 128 200

Керуючий справами виконкому О. Волосянський

Додаток  1

30.10. 2014р.  №399
до розпорядження

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів  бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні видатки 
за рахунок коштів, 
що передаються із 
загального фонду 

до бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

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

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 21 680,96 0,00 0,00 -21 680,96 0,00 0,00 0,00 -21 680,96 -21 680,96 0,00 0,00

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 -3 652,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -25 332,96

090209

 Інші пільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час 
опікунства ) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою -800,00 -800,00

090214
Пільги окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку 26 132,96 26 132,96

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

Додаток  2
до розпорядження

30.10. 2014р.  №399
Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок  субвенції з державного бюджету 

за головними розпорядниками коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів



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

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

090302 Допомога у зв”язку з вагітністю та пологами 30 000,00 30 000,00

090304 Допомога при народженні дитини -970 000,00 -970 000,00

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 940 000,00 940 000,00

40 Департамент міського господарства 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах 
на теплову енергію, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися 
населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової 
енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, 
що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого 
самоврядування 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

Разом видатків 21 680,96 5 106 519,04 5 128 200,00 -21 680,96 -21 680,96 5 128 200,00

Керуючий справами виконкому О. Волосянський



( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Всього за типом кредитора 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Керуючий справами виконкому

Спеціальний фонд
Разом

О. Волосянський

Додаток 3
до розпорядження

         30.10. 2014р.  №399

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

Код Назва Загальний фонд



  
(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальног
о фонду)

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

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

1513030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та 
інших передбачених законодавством пільг 
(крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, забезпечення продуктами 
харчування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу, на побутові 
потреби, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) та компенсації за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

розвитку
Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

        Видатки спеціального фонду

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

Додаток  4
до розпорядження

      30.10. 2014р.  №399

Зміни  видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 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 загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальног
о фонду)

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

розвитку
Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

        Видатки спеціального фонду

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:
КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

1513031 090203

Надання інших пільг ветеранам війни, особам, 
на яких поширюється чинність Закону 
України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, ветеранам праці, 
особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим громадянам, 
які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами -3 652,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -25 332,96

1513033 090209

Надання інших пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою -800,00 -800,00

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з послуг зв'язку 26 132,96 26 132,96

1513040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
допомоги дітям 0,00 0,00

1513041 090302
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами 30 000,00 30 000,00

1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини -970 000,00 -970 000,00

1513048 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 940 000,00 940 000,00



        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальног
о фонду)

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

розвитку
Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

        Видатки спеціального фонду

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:
КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

40 Департамент міського господарства 0,00 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

4016150 100 602

Погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися 
населенню, яка виникла у зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та 
водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого 
самоврядування 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

Разом видатків 21 680,96 5 106 519,04 5 128 200,00 -21 680,96 -21 680,96 5 128 200,00

Керуючий справами виконкому О. Волосянський
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