
 
 
 

Доповнення  2 
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 зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік за головними 

розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
   

 
 

 
Заступник міського голови, 
начальник фінансового управління    П. Харевич 



 
 
 

Пояснювальна записка 
по доповненню 2 до проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 

2013 рік” 
 

 
В зв’язку з переведенням 5 штатних одиниць ЦМКЛ у Закарпатську 

обласну клінічну лікарню  та передачею коштів в обласний бюджет , 
зменшено бюджетні призначення відділу охорони здоров’я на 36598 грн. та 
збільшено на   КФК  250380 «Інша субвенція».  

 
 
 

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 -36 598 -26 851 -9 747
080101 Лікарні -36 598 -26 851 -9 747

75 Фінансове управління 36 598
250380 Інша субвенція 36 598

Інша субвенція на оплату праці та нарахування на заробітну 
плату ЗОКЛ ім. А.Новака переведеним працівникам з 
Центральної міської клінічної лікарні м. Ужгорода

Всього 0 -26 851 -9 747 0 0 0

Секретар ради С.Король

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
нарахування на 
оплату праці

продукти 
харчування

Додаток  1
до рішення ХХ  сесії  міської ради VІ скликання 

                  від                                   2013 р.  №                      



(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 -36 598 -26 851 0 -36 598

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню -36 598 -26 851 -36 598

75 Фінансове управління 36 598 36 598

7518800 250380 Інші  субвенції 36 598 36 598

7518801

Інша субвенція на оплату праці та 
нарахування на заробітну плату ЗОКЛ 
ім. А.Новака переведеним працівникам 
з Центральної міської клінічної лікарні 
м.Ужгорода 36 598 36 598

Разом видатків 0 -26 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Додаток 5
до рішення   ХХ  сесії міськради VI скликання

від                            2013 р. №

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік

з них:

 бюджет 
розвитку

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
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