
 
 

Доповнення 2 
до проекту рішення XIX сесії міської ради VI скликання 

"Про зміни до бюджету міста на 2013 рік" № 
 
 

1. Збільшити обсяг доходів  бюджету міста на 2013 рік згідно з додатком 1. 
 

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

 
3. Затвердити перелік державних та регіональних програм, по яких 

вносяться зміни до фінансування у 2013 році за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 4. 

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

розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 
 

 
 
В.о. начальника фінансового управління     Л. Гах 
 
 



Додаток 1

№

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 70 000 70 000
12000000 Податки на власність  70 000 70 000
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 70 000 70 000
12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) 70 000 70 000

Разом доходів 70 000 70 000

до рішення  XІХ    сесії        VI скликання 

Секретар ради                                                                                            С.Король

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів  бюджету м.Ужгорода на 2013 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

від                            



(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 70 000 70 000

170703

Видатки на проведення  робіт, пов"язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 70 000 70 000

Разом видатків 70 000 70 000

С.Король

за головними розпорядниками коштів

Секретар ради

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

до рішення XIX   сесії міськради VІ  скликання
від                2013 р. №

Додаток  3

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

        Видатки спеціального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку



(грн.)

Код 
тимчасової 
класифікаці
ї 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

40 Департамент міського господарства 70 000 70 000

170703

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

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-2015 
роки 70 000 70 000

Разом видатків: 70 000 70 000

Секретар ради                                                      

Разом

Додаток  4

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

С. Король

Загальний фонд

за головними розпорядниками коштів

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

до рішення XIX  сесії міської ради VI скликання 
від            2013 р. № 

Спеціальний фонд



(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

40 Департамент міського господарства 70 000 70 000

4016650 170703
Утримання та розвиток інфраструктури 
доріг 70 000 70 000

Разом видатків 70 000 70 000

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

за головними розпорядниками коштів

Додаток 7
до рішення XIX сесії міськради VI скликання

від                            2013 р. №

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік

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

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогра
ма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

1
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