
  
(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціальн
ого фонду)

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

10 Управління освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1010080 010116 Керівництво і управління у сфері освіти -10 500,00 -10 500,00 0,00 -10 500,00

1011170 070802

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи у галузі 
освіти 6 300,00 6 300,00 6 300,00

1011200 070805
Здійснення централізованого 
господарського обслуговування 4 200,00 4 200,00 4 200,00

Разом видатків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разом

за головними розпорядниками коштів

КПКВК 
місцевих 

бюджетів (7 
знаків 

групування: 
за ГРК, 
відповід. 
вик., 

програма/пі
дпрограма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Додаток  3
до рішення  XXV   сесії міськради VI скликання

від                       2014 р.     №        
Зміни  видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік

з них:

 бюджет 
розвитку

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку



Код типової відомчої 
класифікації видатків Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010116 Органи місцевого самоврядування -10 500,00 -10 500,00

070802 Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 6 300,00 6 300,00

070805 Групи централізованого господарського обслуговування 4 200,00 4 200,00
Всього 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Секретар ради В. Щадей

Видатки загального фонду

                   2014 р.  №                      

нарахування 
на оплату 
праці

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата 
комунальних 
послуг та 

енергоносіїв

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу
за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів Всього

до рішення ХХV сесії  міської ради VІ скликання 
Додаток  4

з них:

заробітна 
плата



   
 
 

Доповнення 2 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік"  

 
  
 1. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 

 2. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 
загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 4. 
 
  
 
 
Секретар ради         В. Щадей 
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