
 
 
 

Доповнення  1 
до проекту рішення XХ сесії міської ради VI скликання  

«Про зміни до бюджету міста на 2013 рік»  
 
 
 
1. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду 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 у 2013 році за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 2. 

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

розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
   

4. Зменшити обсяг резервного фонду бюджету міста на 2013 рік у сумі    
15 000 грн. 

 
5. Затвердити зміни до розподілу видатків спеціального фонду міського 

бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу  за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 8.  

 
6. Затвердити зміни капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 

2013 році  проводяться по бюджету розвитку згідно з додатком 9.  
 

 
 

 
Заступник міського голови, 
начальник фінансового управління    П.Харевич 



 
 
 

Пояснювальна записка 
по доповненню 1 до проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 

2013 рік” 
 

 
В зв’язку з необхідністю виділення додаткових коштів на Програму 

приватизації об'єктів комунальної власності м. Ужгорода на 2013-2015 роки 
та перелік комунальної власності, які підлягають приватизації у І-му кварталі 
2013 року зменшено обсяг резервного фонду бюджету  на 15 000 грн. та 
відповідно збільшено на Програму. 

Здійснено перерозподіл по відділу охорони здоров’я для забезпечення 
коштів на придбання медикаментів  у ЦМКЛ, а саме зменшено на 100 000 грн. 
Програму лікування хворих з гострим  інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії на 2012-2014 роки . 

Враховуючи листи головних розпорядників бюджетних коштів 
проводиться перерозподіл бюджетних  призначень департаменту міського 
господарства. (додаток 2,8,9). 
 

 
 
 

Заступник міського голови, 
начальник  фінансового управління        П. Харевич 



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Відділ охорони здоров'я 0 0
080101 Лікарні 100 000 100 000
081002 Інші заходи по охороні здоров'я -100 000 -100 000

Програма лікування хворих з гострим  інфарктом міокарда із 
застосуванням тромболітичної терапії на 2012-2014 роки -100 000 -100 000

76 Резервний фонд міського бюджету -15 000
250102 Резервний фонд -15 000

40 Департамент міського господарства 15 000
250404 Інші видатки 15 000

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

Всього 0 0 0 0 0 0

Секретар ради С.Король

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Додаток  1
до рішення ХХ  сесії  міської ради VІ скликання 

                  від                                   2013 р.  №                      

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



(грн.)

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня 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

14 Відділ охорони здоров'я -100 000 -100 000

081002 Інші заходи по охороні здоров'я

Програма лікування хворих з гострим  
інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії на 2012-2014 
роки -100 000 -100 000

40 Департамент міського господарства 15000 15 000

250404 Інші видатки 

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

15000 15 000

150101 Капітальні вкладення  

Програма передачі гуртожитків у  власність 
територіальної громади міста Ужгород на 2013-
2015роки -75 000 -75 000

150101 Капітальні вкладення  
Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-
2015 роки -65 000 -65 000

160101 Землеустрій

Програма підготовки до продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення 
на 2012-2014 роки 140 000 140 000

Разом видатків: -85 000 -85 000

за головними розпорядниками коштів

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Додаток  2
до рішення ХХ  сесії міської ради VI скликання 

від            2013 р. № 

Перелік державних та регіональних  програм, по яких вносяться зміни до фінансування у 2013 році

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом



1 2 3 4 5 6 7

Секретар ради                                                   С. Король



(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

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

14 Відділ охорони здоров'я 0 0

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 100 000 100 000

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров'я -100 000 -100 000

1412803

Програма  лікування хворих з гострим 
інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії -100 000 -100 000

40 Департамент міського господарства 15 000 140 000 -140 000 0 15 000

4018600 250404 Інші видатки 15 000 15 000

4018603

Програма приватизації об'єктів
комунальної власності м. Ужгорода
та перелік комунальної власності, які
підлягають приватизації у І-му
кварталі 2013 року. 15 000 15 000

4016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку територій -140 000 -140 000 -140 000 -140 000

4017310 160101 Проведення заходів із землеустрою 140 000 140 000 140 000 140 000

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

за головними розпорядниками коштів

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Додаток 5
до рішення   ХХ  сесії міськради VI скликання

від                            2013 р. №

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік

1



        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

76 Резервний фонд міського бюджету -15 000 -15 000

7618010 250102 Резервний фонд -15 000 -15 000

Разом видатків 0 0 0 0 140 000 0 0 -140 000 0 0 0

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король

2



(грн.)

з них:

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

40 Департамент міського господарства 0 140 000 -140 000 0

150101 Капітальні вкладення  -140 000 -140 000 -140 000

160101 Землеустрій 140 000 140 000 140 000

Разом видатків 0 140 000 -140 000 0

С.КорольСекретар ради

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку

за головними розпорядниками коштів 

        Видатки спеціального фонду

з них:
з них:

Додаток  8
до рішення XX    сесії міськради VІ  скликання

від                2013 р. №

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



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7

40 Департамент міського господарства 0

150101 Капітальні вкладення  Капітальні видатки -140 000

160101 Землеустрій 

Проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, що підлягає продажу, за рахунок авансу  
внесеного покупцем 140 000

РАЗОМ: 0

Секретар ради С.Король

(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

Додаток 9
до рішення XX сесії міськради VI скликання

від                      2013 р.  №

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