Доповнення 1
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік"
Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної
адміністрації від 05.12.2014 р. №367 "Про внесення змін до обсягів доходів та
видатків загального фонду обласного бюджету" та №368 "Про розподіл субвенції
з державного бюджету",
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 5.
3. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році
за рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів
(по департаменту міського господарства суму 5 852 400 грн. розподілити для
КП "Ужгородтеплокомуненерго") згідно з додатком 7.
4. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік згідно
з додатком 8.

Міський голова

В. Погорелов

Пояснювальна записка
до доповнення 1 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на
2014 рік"
Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної
адміністрації від 05.12.2014 р. №367 "Про внесення змін до обсягів доходів та
видатків загального фонду обласного бюджету" та №368 "Про розподіл
субвенції з державного бюджету", збільшуються бюджетні призначення на
суму 3 206 500 грн., з них 406 500 грн. департаменту міського господарства
по субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та
водовідведення для КП "Ужгородтеплокомуненерго" і збільшуються на
2 800 000 грн. управлінню праці та соціального захисту населення по
субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової державної допомоги дітям. Зменшуються управлінню праці та
соціального захисту населення на 2 047 200 грн. залишки невикористаних
призначень по субвенції 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" (додатки 3,7,8).
У зв’язку з виділенням додаткової дотації з державного бюджету на
вирівнювання фінансової забезпеченості бюджету міста в сумі
5 550,0 тис. грн. та враховуючи невиконання затвердженого планового обсягу
податку на доходи фізичних осіб в поточному році, пропонується зменшити
розрахунковий показник зазначеного податку (додаток 8).
Для забезпечення планами фактичні нарахування по допомогах на
дітей проводиться перерозподіл бюджетних призначень між видами допомог
по субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової державної допомоги дітям в сумі 332 671,56 грн. (додатки 3,7,8).
Для придбання обігрівачів, заправки картриджів та ремонту
комп’ютерної техніки зроблено перерозподіл бюджетних призначень у
зв’язку із скороченням штатних одиниць по залучених фахівцях управлінню
у справах культури, спорту, сім’ї та молоді по КФК 091101 "Центри
соціальних служб для молоді" (додаток 5).
Начальник фінансового управління

Л. Гах

Додаток 3
до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання
від
2014 р. №
Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

з них:
КПКВК
місцевих
бюджетів (7
знаків
групування:
за ГРК,
відповід.
вик.,
програма/пі
дпрограма)

КТКВК
місцевих
бюджетів

1

2
15

Найменування програми/підпрограми видатків та
кредитування місцевих бюджетів

3
Управління праці та соціального захисту
населення

Всього

4

з них:

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

5

6

7

8

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

розвитку

бюджет
розвитку

9

10

11

12

капітальні
видатки за
рахунок
коштів,що
передаються
із загального
фонду до
бюджету
розвитку
(спеціальног
о фонду)
13

Разом

14=4+7

752 800,00

752 800,00

1513010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

-2 047 200,00

-2 047 200,00

1513011

Надання пільг 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

-1 360 000,00

-1 360 000,00

090201

Видатки спеціального фонду

Видатки загального фонду
з них:
КПКВК
місцевих
бюджетів (7
знаків
групування:
за ГРК,
відповід.
вик.,
програма/пі
дпрограма)

КТКВК
місцевих
бюджетів

1

2

Найменування програми/підпрограми видатків та
кредитування місцевих бюджетів

3
Надання пільг ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам
податкової міліції, ветеранам державної пожежної
охорони, ветеранам Державної кримінальновиконавчої 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, 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

Всього

4

з них:

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

5

6

7

8

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

розвитку

бюджет
розвитку

9

10

11

12

капітальні
видатки за
рахунок
коштів,що
передаються
із загального
фонду до
бюджету
розвитку
(спеціальног
о фонду)
13

Разом

14=4+7

Видатки спеціального фонду

Видатки загального фонду
з них:
КПКВК
місцевих
бюджетів (7
знаків
групування:
за ГРК,
відповід.
вик.,
програма/пі
дпрограма)

КТКВК
місцевих
бюджетів

1

2

1513012

090204

1513013

090207

1513015

090215

1513016

090405

1513017

090407

1513040

Найменування програми/підпрограми видатків та
кредитування місцевих бюджетів

3
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 безвісти або стали
інвалідами при проходженні служби, суддям у
відставці на житлово-комунальні послуги

Надання пільг громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей
померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги
Надання пільг багатодітним сім'ям на житловокомунальні послуги
Надання субсидій населенню для відшкодування
витрат наоплату житлово-комунальних послуг
Компенсація населенню додаткових витрат на
оплату послуг газопостачання, центрального
опалення та централізованого
постачання гарячої води
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової допомоги дітям

Всього

4

з них:

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

5

6

7

8

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

розвитку

бюджет
розвитку

9

10

11

12

капітальні
видатки за
рахунок
коштів,що
передаються
із загального
фонду до
бюджету
розвитку
(спеціальног
о фонду)
13

Разом

14=4+7

-200 000,00

-200 000,00

-47 200,00

-47 200,00

60 000,00

60 000,00

-400 000,00

-400 000,00

-100 000,00

-100 000,00

2 800 000,00

2 800 000,00

Видатки спеціального фонду

Видатки загального фонду
з них:
КПКВК
місцевих
бюджетів (7
знаків
групування:
за ГРК,
відповід.
вик.,
програма/пі
дпрограма)

КТКВК
місцевих
бюджетів

Найменування програми/підпрограми видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Всього

1

2

3

4

1513041

090302

1513042
1513043

090303
090304

1513044
1513045
1513046
1513047

090305
090306
090307
090308

1513048

090401

1513049

091300
40

4016150

2413131

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами
Надання допомоги на догляд за дитиною віком до
трьох років
Надання допомоги при народженні дитини
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування
Надання допомоги на дітей одиноким матерям
Надання тимчасової державної допомоги дітям
Надання допомоги при усиновленні дитини
Надання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям
Надання державної соціальної допомоги інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам

з них:

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

5

6

7

8

з них:

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

розвитку

бюджет
розвитку

9

10

11

12

капітальні
видатки за
рахунок
коштів,що
передаються
із загального
фонду до
бюджету
розвитку
(спеціальног
о фонду)
13

Разом

14=4+7

-70 366,27

-70 366,27

-173 915,05
2 039 330,41

-173 915,05
2 039 330,41

78 615,88
-16 688,18
-42 532,59
-27 684,88

78 615,88
-16 688,18
-42 532,59
-27 684,88

888 937,07

888 937,07

124 303,61

124 303,61

Департамент міського господарства

406 500,00

406 500,00

406 500,00

406 500,00

406 500,00

406 500,00

24

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на
теплову енергію, послуги з централізованого
водопостачання та водовідведення, що вироблялися,
транспортувалися та постачалися населенню, яка
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної
вартості теплової енергії та послуг з
централізованого водопостачання та водовідведення
тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого
самоврядування
Управління у справах культури, спорту,сім"ї та
молоді

-8 598,00

0,00

091101

Центри соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

-8 598,00

0,00

100 602

Разом видатків

752 800,00 -8 598,00

Секретар ради

406 500,00

406 500,00

1 159 300,00

Б. Андріїв

Додаток 5
до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ скликання
від

2014 р. №

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу
за головними розпорядниками коштів міського бюджету
Код типової відомчої
класифікації видатків

Видатки загального фонду

Назва головного розпорядника коштів

з них:
Код тимчасової
класифікації видатків Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування
та кредитування
місцевих бюджетів
місцевих бюджетів
1

24
091101

2

Всього

3

заробітна плата

нарахування на
оплату праці

медикаменти та
перев'язувальні
матеріали

продукти
харчування

інші виплати
населенню

оплата комунальних
послуг та енергоносіїв

4

5

6

7

8

9

Управління у справах культури,спорту,сім"ї та молоді

0,00

-8 598,00

Утримання центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та
молоді

0,00

-8 598,00

Разом видатків

0,00

-8 598,00

Секретар ради

Б.Андріїв

Додаток 7
до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання
від
2014 р. №
Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету
за головними розпорядниками коштів
(грн.)
Код типової
відомчої
класифікації
видатків

Видатки загального фонду

Назва головного розпорядника коштів

Видатки спеціального фонду

Код
тимчасової
класифікації
Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та
видатків та кредитування місцевих бюджетів
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

1
15

090201

2
Управління праці та соціального захисту
населення
Пiльги ветеранам вiйни, особам, на яких
поширюється чиннiсть Закону України «Про
статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального
захисту», особам, якi мають особливi заслуги
перед Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та
батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають
особливi заслуги перед Батькiвщиною, дiтям
вiйни, особам, якi мають особливi трудовi
заслуги перед Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям)
та батькам померлих (загиблих) осiб, якi мають
особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною,
жертвам нацистських переслiдувань та
реабiлiтованим громадянам, якi стали
iнвалiдами внаслiдок репресiй або є
пенсiонерами, на житлово-комунальнi послуги

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

оплата праці

4

5

6

7

Всього

3

з них:

з них:

з них:

з них:

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

8

9

розвитку

бюджет
розвитку

10

11

капітальні видатки
за рахунок коштів,
що передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

Разом

12

13=3+6

752 800,00

752 800,00

-1 360 000,00

-1 360 000,00

Код типової
відомчої
класифікації
видатків

Видатки загального фонду

Назва головного розпорядника коштів

Видатки спеціального фонду

з них:
Код
тимчасової
класифікації
Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та
видатків та кредитування місцевих бюджетів
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

1

2
Пiльги ветеранам вiйськової служби, ветеранам
органiв внутрiшнiх справ, ветеранам
податкової мiлiцiї, ветеранам державної
пожежної охорони, ветеранам Державної
кримiнально-виконавчої служби, ветеранам
служби цивiльного захисту, ветеранам
Державної служби спецiального зв’язку та
захисту iнформацiї України, вдовам (вдiвцям)
померлих (загиблих) ветеранiв вiйськової
служби, ветеранiв органiв внутрiшнiх справ,
ветеранiв податкової мiлiцiї, ветеранiв
державної пожежної охорони, ветеранiв
Державної кримiнально-виконавчої служби,
ветеранiв служби цивiльного захисту та
ветеранiв Державної служби спецiального
зв’язку та захисту iнформацiї України,
звiльненим зi служби за вiком, хворобою або
вислугою рокiв вiйськовослужбовцям Служби
безпеки України, працiвникам мiлiцiї, особам
начальницького складу податкової мiлiцiї,
рядового i начальницького складу кримiнальновиконавчої системи, державної пожежної
охорони, пенсiонерам з числа слiдчих
прокуратури, дiтям (до досягнення повнолiття)
працiвникiв мiлiцiї, осiб начальницького
складу податкової мiлiцiї,

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

оплата праці

4

5

6

7

Всього

3

з них:

з них:

з них:

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

8

9

розвитку

бюджет
розвитку

10

11

капітальні видатки
за рахунок коштів,
що передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

Разом

12

13=3+6

Код типової
відомчої
класифікації
видатків

Видатки загального фонду

Назва головного розпорядника коштів

Видатки спеціального фонду

з них:
Код
тимчасової
класифікації
Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та
видатків та кредитування місцевих бюджетів
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

оплата праці

4

5

6

7

Всього

3

з них:

з них:

з них:

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

8

9

розвитку

бюджет
розвитку

10

11

капітальні видатки
за рахунок коштів,
що передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

Разом

12

13=3+6

1

2

090204

рядового i начальницького складу кримiнальновиконавчої системи, державної пожежної
охорони, загиблих або померлих у зв’язку з
виконанням службових обов’язкiв,
непрацездатним членам сiмей, якi перебували
на їх утриманнi, звiльненим з вiйськової
служби особам, якi стали iнвалiдами пiд час
проходження вiйськової служби, батькам та
членам сiмей вiйськовослужбовцiв, якi
загинули (померли) або пропали безвiсти пiд
час проходження вiйськової служби, батькам та
членам сiмей осiб рядового i начальницького
складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного
захисту, Державної служби спецiального
зв’язку та захисту iнформацiї України, якi
загинули (померли), пропали безвiстi або стали
iнвалiдами при проходженнi служби, на
житлово-комунальнi послуги

-200 000,00

-200 000,00

090207

Пiльги громадянам, якi постраждали внаслiдок
Чорнобильської катастрофи, дружинам
(чоловiкам) та опiкунам (на час опiкунства)
дiтей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на
житлово-комунальнi послуги

-47 200,00

-47 200,00

Код типової
відомчої
класифікації
видатків

Видатки загального фонду

Назва головного розпорядника коштів

Видатки спеціального фонду

з них:
Код
тимчасової
класифікації
Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та
видатків та кредитування місцевих бюджетів
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

1

2

090215

Пiльги багатодiтним сiм’ям, дитячим будинкам
сiмейного типу та прийомним сiм’ям, в яких не
менше року проживають вiдповiдно троє або
бiльше дiтей, а також сiм’ям (крiм
багатодiтних сiмей), в яких не менше року
проживають троє i бiльше дiтей, враховуючи
тих, над якими встановлено опiку чи
пiклування, на житлово-комунальнi послуги

090405

090407

Субсидiї населенню для вiдшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг
Компенсацiя населенню додаткових витрат на
оплату послуг газопостачання, центрального
опалення та централiзованого постачання
гарячої води

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

оплата праці

4

5

6

7

Всього

3

з них:

з них:

з них:

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

8

9

розвитку

бюджет
розвитку

10

11

капітальні видатки
за рахунок коштів,
що передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

Разом

12

13=3+6

60 000,00

60 000,00

-400 000,00

-400 000,00

-100 000,00

-100 000,00

090302

Допомога у зв’язку з вагiтнiстю i пологами

-70 366,27

-70 366,27

090303

Допомога на догляд за дитиною вiком до 3
рокiв

-173 915,05

-173 915,05

090304

Допомога при народженнi дитини

2 039 330,41

2 039 330,41

090305

Допомога на дiтей, над якими встановлено
опiку чи пiклування

78 615,88

78 615,88

090306

Допомога на дiтей одиноким матерям

-16 688,18

-16 688,18

090307

Тимчасова державна допомога дiтям

-42 532,59

-42 532,59

Код типової
відомчої
класифікації
видатків

Видатки загального фонду

Назва головного розпорядника коштів

Видатки спеціального фонду

з них:
Код
тимчасової
класифікації
Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та
видатків та кредитування місцевих бюджетів
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

1

2

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

оплата праці

4

5

6

7

Всього

3

з них:

з них:

з них:

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

8

9

розвитку

бюджет
розвитку

10

11

капітальні видатки
за рахунок коштів,
що передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

Разом

12

13=3+6

-27 684,88

-27 684,88

090401

Допомога при усиновленнi дитини
Державна соцiальна допомога
малозабезпеченим сiм’ям

888 937,07

888 937,07

091300

Державна соцiальна допомога iнвалiдам з
дитинства та дiтям-iнвалiдам

124 303,61

124 303,61

090308

Код типової
відомчої
класифікації
видатків

Видатки загального фонду

Назва головного розпорядника коштів

Видатки спеціального фонду

з них:
Код
тимчасової
класифікації
Найменування коду тимчасової класифікації
видатків та
видатків та кредитування місцевих бюджетів
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

1
40

100602

2

комунальні
послуги та
енергоносії

Всього

Споживання

оплата праці

4

5

6

7

Всього

3

з них:

з них:

з них:

комунальні
оплата праці послуги та
енергоносії

8

9

розвитку

бюджет
розвитку

10

11

капітальні видатки
за рахунок коштів,
що передаються із
загального фонду
до бюджету
розвитку
(спеціального
фонду)

Разом

12

13=3+6

Департамент міського господарства

406 500,00

406 500,00

406 500,00

Погашення заборгованостi з рiзницi в тарифах
на теплову енергiю, послуги з централiзованого
водопостачання та водовiдведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися
населенню, яка виникла у зв’язку з
невiдповiднiстю фактичної вартостi теплової
енергiї та послуг з централiзованого
водопостачання та водовiдведення тарифам,
що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи мiсцевого
самоврядування

406 500,00

406 500,00

406 500,00

406 500,00

406 500,00

1 159 300,00

Разом видатків

Секретар ради

752 800,00

Б. Андріїв

Додаток 8
до рішення ХХVIІ сесії міськради VI скликання
від
2014
№

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2014 рік
(грн.)

КОД
1
10000000
11000000
11010000
11010100
40000000
41000000
41020000
41020600
41030000
41030600

41030800

41036600

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Загальний фонд

2

3

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ПОДАТКИ НА ДОХОДИ,ПОДАТОК НА ПРИБУТОК,ПОДАТКИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ
РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати
Всього доходів
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Дотації
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих
бюджетів
Субвенції
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
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

6
-5 550 000

-5 550 000
-5 550 000

-5 550 000
-5 550 000

-5 550 000
-5 550 000
6 302 800
6 302 800
5 550 000

-5 550 000
-5 550 000
6 709 300
6 709 300
5 550 000

5 550 000
752 800

406 500
406 500

5 550 000
1 159 300

406 500

2 800 000

2 800 000

-2 047 200

-2 047 200

752 800

Секретар ради

Разом

-5 550 000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в
тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого
водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися
органами державної влади чи місцевого самоврядування
Всього доходів

Спеціальний фонд
у т.ч. бюджет
Разом
розвитку
4
5

406 500
1 159 300

406 500
406 500

Б.Андріїів

