
Доповнення 2 
до проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 2013 рік” №1121 
 

Відповідно до розпоряджень голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від   .12.2013 р. №      "Про зміни до обласного бюджету на 2013 рік 
за рахунок коштів з державного бюджету" та  від   .12.2013 р. №    "Про внесення 
змін до обсягів субвенцій з державного бюджету", 

 
1. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2013 рік згідно 

з додатком 1. 
 
2. Затвердити розподіл асигнувань за рахунок  додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів за головними розпорядниками коштів міського 
бюджету згідно з додатком 2. 

 
3. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 

загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 3. 

 
4. Затвердити перелік державних та регіональних програм, по яких 

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

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

розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
 
6. Затвердити зміни до розподілу видатків в 2013 році по субвенції з 

державного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 6. 
 

   
 
Міський голова         В. Погорелов 
 



 
   

Пояснювальна записка 
до доповнення 2 проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 2013 

рік” №1121 
 
 

У зв’язку з виділенням додаткової дотації з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості бюджету міста в сумі 6150,0 тис.грн та 
враховуючи невиконання затвердженого планового обсягу податку на доходи 
фізичних осіб в поточному році, пропонується зменшити розрахунковий показник 
зазначеного податку в сумі 5650,0 тис.грн. 

За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів розподілено кошти на 
виплату заробітної плати за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
згідно з додатком 2. 

З метою забезпечення видатків на оплату за енергоносії, виплату заробітної 
плати, придбання продуктів харчування,  проведено перерозподіл асигнувань в 
межах головних розпорядників управлінню освіти,управлінню у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді, управлінню праці та соціального захисту 
населення, відділу охорони здоров'я та міськвиконкому    (додаток 3). 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від   .12.2013 р. №      "Про зміни до обласного бюджету на 2013 рік 
за рахунок коштів з державного бюджету" та  від   .12.2013 р. №    "Про внесення 
змін до обсягів субвенцій з державного бюджету" зменшуються бюджетні 
призначення управлінню праці та соціального захисту населення в сумі            
2 249 700 грн. (додаток 6). 

 
 
 
 
Заступник міського голови, 
Начальник фінансового управління     П.Харевич 



Додаток 1

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ -5 650 000 -5 650 000

11000000
 ПОДАТКИ НА ДОХОДИ,ПОДАТОК НА ПРИБУТОК,ПОДАТКИ НА 
ЗБІЛЬШЕННЯ  РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ -5 650 000 -5 650 000

11010000  Податок на доходи фізичних осіб  -5 650 000 -5 650 000

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати -5 650 000 -5 650 000

40000000 Офіційні трансферти 3 900 300 3 900 300 
41000000 Від органів державного управління 3 900 300 3 900 300 
41020000  Дотації 6 150 000 6 150 000 

41020600 
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів 6 150 000 6 150 000 

41030000 Субвенції  -2 249 700 -2 249 700

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям -317 500 -317 500

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот  -1 932 200 -1 932 200
Всього доходів -1 749 700 -1 749 700 

Секретар ради С.Король

 до рішення  ХХ      сесії   VI      скликання
    від                                           № 

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2013 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



до рішення ХХ сесії міської ради VI скликання

від                            2013 р. №

грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6

10 Управління освіти 500 000 367 000 133 000

070201
Загальноосвітні школи( в т.ч. школа-дитячий садок , інтернат 
при школі ), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 500 000 367 000 133 000

Разом видатків 500 000 367 000 133 000

Секретар ради
С.Король

Додаток 2

Розподіл асигнувань за рахунок  додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

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:

оплата праці   
нарахування на 
заробітну плату     

комунальні 
послуги та 
енергоносії



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

03 Міськвиконком -40 000 0 0 0 0 -40 000
010116 Органи місцевого самоврядування -40 000 -40 000

10 Управління освіти 110 000 -367 000 -133 000 0 0 610 000

070201

Загальноосвітні школи( в т.ч. школа-дитячий садок , 
інтернат при школі ), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 110 000 -367 000 -133 000 610 000

14 Відділ охорони здоров'я 40 000 254 753 47 995 -9 948 -10 000 -224 800
080101 Лікарні -100 900 73 350 -19 250 -5 000 -150 000
080203 Пологові будинки 40 000 40 000

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік 
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 100 900 181 403 67 245 -4 948 -10 000 -114 800

15 Управління праці та соціального захисту населення -60 000

091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів -60 000
Програма підтримки діяльності громадських організацій 
міста соціального спрямування на 2013 рік 

-20 000

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 діяльності медико-соціального 
реабілітаційного центру "Дорога життя" на 2013 рік

-40 000

24 Управління у справах куль-тури,спорту,сім"ї та молоді -50 000
120201 Періодичні видання ( газети та журнали) -50 000

Програма висвітлення діяльності Ужгородської міської 
ради, проблем життєдіяльності міста в газеті 
"Ужгород" на 2012-2014 роки -50 000
Всього 0 -112 247 -85 005 -9 948 -10 000 345 200

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
15 Управління праці та соціального захисту -60 000 -60 000

091209 Фінансова підтримка громадських організацій 
інвалідів і ветеранів

Програма підтримки діяльності 
громадських організацій міста 
соціального спрямування на 2013 рік 

-20 000 -20 000
091209 Фінансова підтримка громадських організацій 

інвалідів і ветеранів
Програма діяльності медико-соціального 
реабілітаційного центру "Дорога життя" 
на 2013 рік

-40 000 -40 000
24 Управління у справах культури, спорту, 

і 'ї і
-50 000 -50 000

120201 Періодичні видання ( газети та журнали) Програма висвітлення діяльності 
Ужгородської міської ради, проблем 
життєдіяльності міста в газеті "Ужгород" 
на 2012-2014 роки

-50 000 -50 000

Разом видатків: -110 000 -110 000

Секретар ради                                                      С. Король

за головними розпорядниками коштів

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

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



(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

03 Міськвиконком -40 000,00 0,00 -40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00

0310080 010116 Органи місцевого самоврядування -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00

10 Управління освіти 610 000,00 0,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 000,00

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами 610 000,00 610 000,00 610 000,00

14 Відділ охорони здоров'я 40 000,00 254 753,00 -224 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

1412050 080203
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,породіллям 
та новонародженим 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню -100 900,00 73 350,00 -150 000,00 -100 900,00

1412120 080300 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 100 900,00 181 403,00 -114 800,00 100 900,00

15
Управління  праці та соціального захисту 
населення -2 309 700,00 -2 309 700,00

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
о рішення   ХХ  сесії міськради VI скликанн

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

1513202 091209

Надання фінансової підтримки громадським 
організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має 
соціальну спрямованість -60 000,00 -60 000,00

Програма підтримки діяльності громадських 
організацій міста соціального спрямування -20 000,00 -20 000,00

Програма діяльності медико-соціального 
реабілітаційного центру "Дорога життя" -40 000,00 -40 000,00

1513011 090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги -1 358 973,00 -1 358 973,00

2



        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

1513010 090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій 
або є пенсіонерами -3 796,00 -3 796,00

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам 
органів внутрішніх справ, ветеранам податкової 
міліції, ветеранам державної пожежної охорони, 
ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, вдовам (вдівцям) померлих 
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 
міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, звільненим зі служби за віком, 
хворобою або вислугою років військовослужбовцям 
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        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

1513040 090204

Служби безпеки України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, рядового і 
начальницького складу кримінально-виконавчої 
системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з 
числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, непрацездатним 
членам сімей, які перебували на їх утриманні, 
звільненим з військової служби особам, які стали 
інвалідами під час проходження військової служби, 
батькам та членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під час 
проходження військової служби, батькам та членам 
сімей осіб рядового і начальницького складу органів і 
підрозділів цивільного захисту, Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України, 
які загинули (померли), пропали безвісті або стали 
інвалідами при проходженні служби, на житлово-
комунальні послуги -226 104,00 -226 104,00

1513070 090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні послуги -62 005,00 -62 005,00
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        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

1513140 090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше 
року проживають відповідно троє або більше дітей, а 
також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не 
менше року проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи 
піклування, на житлово-комунальні послуги -24 443,00 -24 443,00

1513160 090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами -43 982,30 -43 982,30

1513170 090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років -207 906,05 -207 906,05

1513180 090304 Допомога при народженні дитини 540 582,42 540 582,42

1513190 090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування -74 553,05 -74 553,05

1513200 090306
Допомога на дітей одиноким матерям 

-80 996,82 -80 996,82

1513210 090307
Тимчасова державна допомога дітям 

-8 280,23 -8 280,23

1513220 090308
Допомога при усиновленні дитини 

-3 678,26 -3 678,26

1513230 090401
Державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім'ям -219 509,65 -219 509,65

1513250 090405
Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг -260 675,00 -260 675,00

5



        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

1513530 091300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства 
та дітям-інвалідам -219 176,06 -219 176,06

1516620 170102
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті 26 714,00 26 714,00

1516650 170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті -22 918,00 -22 918,00

24
Управління у справах культури, спорту,сім"ї та 
молоді -50 000,00 -50 000,00

2417212 120201 Підтримка періодичних видань (газет та журналів) -50 000,00 -50 000,00

Програма висвітлення діяльності Ужгородської 
міської ради , проблем життєдіяльності міста в 
газеті "Ужгород" -50 000,00 -50 000,00

Разом видатків -1 749 700,00 254 753,00 345 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 749 700,00

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король
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(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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=3+6

15
Управління праці та соціального захисту 
населення -2 249 700,00 -2 249 700,00

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 
жертвам нацистських переслідувань та 
реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги -1 358 973,00 -1 358 973,00

Додаток  6
до рішення XX  сесії міської ради VI скликання 

від                          2013 р. №
Зміни до розподілу видатків в 2013 році по субвенціях з державного бюджету 

за головними розпорядниками коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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=3+6

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту", особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та 
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, 
ветеранам праці, особам, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим громадянам, 
які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами -3 796,00 -3 796,00



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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=3+6

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, 
звільненим зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції,



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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=3+6

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

090204

 особам начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, пенсіонерам з числа 
слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували 
на їх утриманні, звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під 
час проходження військової служби, батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького 
складу органів і підрозділів цивільного 
захисту, Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, які 
загинули (померли), пропали безвісті або стали 
інвалідами при проходженні служби, на 
житлово-комунальні послуги -226 104,00 -226 104,00

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 
дітей померлих громадян, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги -62 005,00 -62 005,00



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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=3+6

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не 
менше року проживають відповідно троє або 
більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє 
і більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на житлово-
комунальні послуги -24 443,00 -24 443,00

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами -43 982,30 -43 982,30

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 
років -207 906,05 -207 906,05

090304 Допомога при народженні дитини 540 582,42 540 582,42

090305
Допомога на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування -74 553,05 -74 553,05

090306 Допомога на дітей одиноким матерям -80 996,82 -80 996,82

090307 Тимчасова державна допомога дітям -8 280,23 -8 280,23

090308 Допомога при усиновленні дитини -3 678,26 -3 678,26

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям -219 509,65 -219 509,65

090405
Субсидії населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг -260 675,00 -260 675,00

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам -219 176,06 -219 176,06

170102

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті 26 714,00 26 714,00

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті -22 918,00 -22 918,00



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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=3+6

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

Разом видатків -2 249 700,00 -2 249 700,00

Секретар ради С.Король
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