
 
 
 

Доповнення  
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 3. 

 
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 5. 
 
4. Затвердити зміни до розподілу видатків спеціального фонду міського 

бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу  за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 7.  

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

2013 році  проводяться по бюджету розвитку згідно з додатком 8.  
 

 
 

Міський голова       В.Погорелов 



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 0 -150 000 -81 850 497 000 0 -265 150
070101 Дошкільні заклади освіти 282 600 250 000 90 750 197 000 -265 150

070201

Загальноосвітні школи( в т.ч. школа-дитячий садок , 
інтернат при школі ), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми -282 600 -400 000 -172 600 300 000

14 Відділ охорони здоров'я 0 10 169 3 500 0 -48 000 35 000
010116 Органи місцевого самоврядування 13 000 10 169 3 500

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік 
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 35 000 35 000

081002 Інші заходи по охороні здоров"я, в т.ч. -62 000 -62 000
Програма  лікування хворих з гострим інфарктом 
міокарда із застосуванням тромболітичної терапії  на 
2012-2014 роки -14 000 -14 000
Програма внутрішнього епідеміологічного контролю 
закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2012-2014 
роки -48 000 -48 000

081010
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

14 000 14 000

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  3
до рішення  ХХ сесії  міської ради VІ скликання 

від                                   2013 р.  №                      



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата 
комунальних 
послуг та 

енергоносіїв

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

Програма профілактики, діагностики та лікування 
злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 
2012-2014 роки 14 000 14 000
Всього 0 -139 831 -78 350 497 000 -48 000 -230 150

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

10 Управління освіти 0 -150 000 -265 150 0 0 0 0 0 0 0 0

1011010 070101 Дошкільна освіта 282 600 250 000 -265 150 282 600

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при 
школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями,колегіума
ми -282 600 -400 000 -282 600

14 Відділ охорони здоров'я 0 10 169 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0

1410080 010116
Керівництво і управління у сфері 
охорони здоров'я 13 000 10 169 13 000

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню 35 000 35 000 35 000

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров"я -62 000 -62 000

1412803

Програма  лікування хворих з гострим 
інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії -14 000 -14 000

1412805

Програма внутрішнього 
епідеміологічного контролю закладів 
бюджетної сфери м. Ужгорода  -48 000 -48 000

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

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

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

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

1412270 081010
Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих 14 000 14 000

 47
Управління капітального 
будівництва 0,00 0,00 0,00 0,00

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -16 000,00 -16 000 -16 000 -16 000,00

4716330 150110

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 50 000,00 50 000 50 000 50 000,00

4716350 150112

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція позашкільних навчальних 
закладів 140 000,00 140 000 140 000 140 000,00

4716360 150114

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального 
профілю -174 000,00 -174 000 -174 000 -174 000,00

Разом видатків 0 -139 831 -230 150 0 0 0 0 0 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

47 Управління капітального будівництва 0 0 0

150101 Капітальні вкладення  -16 000 -16 000 -16 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 50 000 50 000 50 000

150112

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція позашкільних 
навчальних закладів 140 000 140 000 140 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю -174 000 -174 000 -174 000

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  7
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 підземного водозабору "Минай" с .Холмок 
Ужгородського р-н 50 000

150101 Капітальні вкладення  Капітальні видатки -66 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 150 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м. в мікрорайоні "Боздош" -100 000

150112

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
позашкільних навчальних закладів Капітальні видатки 140 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 1 000

(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Додаток 8
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 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 



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

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 

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Реконструкція щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ -35 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Реконструкція відділення хірургії №2 ЦМКЛ -115 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю

Реконструкція системи опалення та водопровідно-
каналізаційної системи гінекологічного корпусу УМПЦ -25 000

РАЗОМ: 0

Секретар ради С.Король



(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
14 Відділ охорони здоров"я -48000 -48000

081002 Інші заходи по охороні здоров"я Програма внутрішнього 
епідеміологічного контролю закладів 
бюджетної сфери м. Ужгорода на 2012-
2014 роки 

-48000 -48 000
081002 Інші заходи по охороні здоров"я Програма  лікування хворих з гострим 

інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії  на 2012-2014 
роки -14000 -14 000

081010 Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих

Програма профілактики, діагностики та 
лікування злоякісних новоутворень у 
населення м. Ужгорода на 2012-2014 
роки 14000 14 000

47 Управління капітального будівництва 50 000 50 000

150101 Капітальні вкладення  
Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-
2020 роки" 50 000 50 000

Разом видатків: -48 000 50 000 2 000

Секретар ради                                                      

Разом

С. Король

Додаток  4
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

за головними розпорядниками коштів

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд



  
 

Пояснювальна записка 
до доповнення проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 2013 

рік” 
 
 
 
 

Для забезпечення проведення оплати за технічну документацію на 
землю, заробітну плату та нарахування на заробітну плату, медикаменти, 
харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено 
перерозподіл асигнувань в межах головних розпорядників управлінню освіти 
та відділу охорони здоров’я  (додаток 3). 

По управлінню капітального будівництва для завершення робіт 
проводиться перерозподіл призначень між об’єктами  в сумі 341,0 тис. грн. 
(додатки7,8). 

  
 

 
 
 
Заступник міського голови, 
начальник фінансового управління     П. Харевич 
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