
Доповнення № 3 
до проекту рішення ХIX сесії VI скликання “Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2013 рік” №1003 

 
 
 
 
 
 

1. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2013 рік” по бюджету розвитку зменшити бюджетні призначення по 
Програмі передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста 
Ужгород на 2013-2015 роки – 150,0 тис.грн., в тому числі: вул.Мусорського,3 
ПАТЕК "Закарпаттяобленерго" – 50,0 тис.грн., вул.Можайського, 5,             
БК "Тиса – Уж" – 50,0 тис.грн., вул.Богомольця, 18/22, БК "Швачка" –             
50,0 тис.грн., які направити департаменту міського господарства на 
поповнення статутного капіталу КП "КШЕП".  

2. У додатку 7 “Перелік цільових міських Програм, які 
передбачаються реалізовувати у 2013 році за рахунок всіх джерел 
фінансування” по бюджету розвитку за рахунок зменшення бюджетних 
призначень по Програмі передачі гуртожитків у власність територіальної 
громади міста Ужгород на 2013-2015роки – 150,0 тис. грн. збільшити 
бюджетні призначення на реалізацію Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки на цю ж суму 
(розпорядником бюджетних коштів є департамент міського господарства). 
 
 
 
Міський голова                                   В. Погорелов 
 
 
 
 
 



 
Доповнення 3 

до проекту рішення XIX сесії міської ради VI скликання 
"Про зміни до бюджету міста на 2013 рік" №1004 

 
Відповідно до рішення п'ятнадцятої сесії Закарпатської обласної ради VI 

скликання від 12.09.2013 р. №810 "Про внесення змін до рішення обласної ради 
від 21 грудня 2012 року №626  "Про обласний бюджет на 2013 рік" (зі змінами від 
25 лютого, 21 березня, 31 травня), 
 

1. Збільшити обсяг доходів бюджету міста на 2013 рік 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 4. 

 

3. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 

 
4. Затвердити зміни видатків спеціального фонду міського бюджету на       

2013 рік в межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 9.  

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

2013 році  проводяться по бюджету розвитку згідно з додатком 10. (в т.ч. в графі 7 
по департаменту міського господарства на внески в статутний капітал 
КП "КШЕП" в сумі 150000 грн. відповідно до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств). 

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

2013 році проводяться по бюджету розвитку за рахунок коштів іншої субвенції з 
обласного бюджету згідно з додатком 11.  

 
7. Затвердити розподіл видатків в 2013 році за рахунок коштів іншої 

субвенції з обласного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 12. 
 
 

 
В.о. начальника фінансового управління     Л. Гах 
 
 



(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 59 800 59 800 59 800 

41000000 Від органів державного управління 59 800 59 800 59 800 

41030000 Субвенції 59 800 59 800 59 800 

41035000 Інші субвенції 59 800 59 800 59 800 

Всього доходів 59 800 59 800 59 800 

Додаток  1 

від                                2013 р. №

Секретар ради                                                                                                                                                     С.Король

до рішення  XІХ    сесії        VI скликання 

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів  бюджету м.Ужгорода на 2013 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



Додаток 4

(грн.)

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування 
програми

Сума Найменування програми Сума Сума

1 2 3 4 5 7 8

40 Департамент міського господарства р р р 0 0

150101 Капітальні вкладення

гуртожитків у  власність 
територіальної громади 
міста Ужгород на 2013- -150 000 -150 000

180409

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

Програма фінансової 
підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода 
на 2013-2015 роки 150 000 150 000

Разом видатків: 0 0

Секретар ради                                                                                           С.Король

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

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

за головними розпорядниками коштів

Разом

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд 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

14 Відділ охорони здоров'я 59 800 59 800 59 800 59 800

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 59 800 59 800 59 800 59 800

40 Департамент міського господарства 0 0 0 0

4016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -150 000 -150 000 -150 000 -150 000

4017460 180409

Внески органів влади Автономної 
Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування у статутні фонди 
суб'єктів підприємницької діяльності     150 000 150 000 150 000 150 000

Разом видатків 59 800 59 800 59 800 59 800

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



(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 0 0

150101 Капітальні вкладення -150 000 -150 000 -150 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності     150 000 150 000 150 000

Разом видатків 0 0 0

С.Король

за головними розпорядниками коштів 

Додаток  9
до рішення XІX    сесії міськради VІ  скликання

від                2013 р. №

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

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

        Видатки спеціального фонду

з них:
з них:

Секретар 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

40 Департамент міського господарства 0

150101 Капітальні вкладення Капітальні видатки -150 000

180409

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

Внески в статутні капітали комунальних 
підприємств 150 000

РАЗОМ: 0

Секретар ради

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

С.Король

Додаток 10
до рішення XІX сесії міськради VI скликання

від                      2013 р.  №

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

(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 



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

14 Відділ охорони здоров'я 59 800

080101 Лікарні Капітальні видатки 59 800

РАЗОМ: 59 800

Секретар ради

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

С.Король

Додаток 11
до рішення XІX сесії міськради VI скликання

від                      2013 р.  №

Зміна капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 2013 році  проводяться по бюджету розвитку  за рахунок коштів                                      
іншої субвенції з обласного бюджету

(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 



(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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 6 7 8 9 10 11 12

14 Відділ охорони здоров'я 59 800 59 800 59 800

080101 Лікарні 59 800 59 800 59 800

Разом видатків 59 800 59 800 59 800

Секретар ради                                                                                        

Додаток  12
до рішення XIX  сесії міської ради VI скликання 

від            2013 р. № 

С. Король

розвитку  бюджет 
розвитку

Розподіл видатків  в 2013 році за рахунок коштів іншої  субвенції з обласного бюджету
за головними розпорядниками коштів 

з них:
з них:

        Видатки спеціального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього Споживання
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