
 
Доповнення 5 

до проекту рішення XX сесії міської ради VI скликання 
"Про зміни до бюджету міста на 2013 рік" №1071 

 
 
 

1. Затвердити перелік державних та регіональних програм, по яких 
вносяться зміни до фінансування у 2013 році за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 2. 

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

розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
 
 

3. Затвердити зміни до розподілу видатків спеціального фонду міського 
бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу  за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 8.  

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

2013 році  проводяться по бюджету розвитку згідно з додатком 9.  
 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 



     Додаток 2 

     
до рішення XX  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 
       
      (грн.) 

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного 
розпорядника коштів 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

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 

47 

Управління 
капітального 
будівництва       -250 000 -250 000 



150101 Капітальні вкладення   

    

Програма 
"Питна вода 
міста Ужгород 
на 2012-2020 
роки" -250 000 -250 000 

  Разом видатків:       -250 000 -250 000 
       
       

 Секретар ради                                                              
  
С.Король  

 



(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 

(спеціального 
фонду)

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

47 Управління капітального будівництва 0 0 0 0

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку територій -250 000 -250 000 -250 000 -250 000

4716330 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 250 000 250 000 250 000 250 000

Разом видатків 0 0 0 0

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

за головними розпорядниками коштів

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 

відповід. вик., 
програма/ 

підпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Додаток 5
до рішення XX сесії міськради VI скликання

від                            2013 р. 

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік



(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

47 Управління капітального будівництва 0 0 0

150101 Капітальні вкладення  -250 000 -250 000 -250 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 250 000 250 000 250 000

Разом видатків 0 0 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

47 Управління капітального будівництва 0

150101 Капітальні вкладення  
Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-
освітлювача) -250 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 250 000

РАЗОМ: 0

Секретар ради

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

С.Король

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 

(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 
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