
 

 

Доповнення 1 

 

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

 

1. Затвердити зміни видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгород 

на 2014 рік у межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів 

згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2014 році змінюються згідно з додатком 2. 

 

3. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 

 

 

 

Секретар ради          В. Щадей 



(грн.)

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

капітальні 

видатки за 

рахунок 

коштів,що 

передаються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 Відділ охорони здоров'я 40,000 40,000 40,000

080 203 Перинатальні центри, пологові будинки 40,000 40,000 40,000

 47 Управління капітального будівництва -40,000 -40,000 -40,000

150,101 Капітальні вкладення -40,000 -40,000 -40,000

Разом видатків 0 0 0

В.Щадей

з них:

оплата 

праці

Зміни  видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгорода на 2014 рік у межах загального обсягу

до рішення XXV сесії міськради VI скликання

Додаток  1

від                            2014 р.  № 

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

за головними розпорядниками коштів

з них:

 бюджет 

розвитку

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Секретар ради

        Видатки спеціального фонду

Всього Споживання розвитку









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

14 Відділ охорони здоров'я 40,000

080 203 Перинатальні центри, пологові будинки Капітальні видатки 40,000

 47 Управління капітального будівництва -40,000

150,101 Капітальні вкладення

Виготовлення ПВР по будівництву пішохідного 

мосту через  р. Уж в районі площі 

Б.Хмельницького -40,000

Разом : 0

Секретар ради                                                                                                                                                                      В. Щадей

Перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2014 році змінюються
(грн.)

Разом видатків 

на поточний рік

Додаток 2

до рішення XXV сесії міськради VI скликання

від                      2014 р.  №

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 



  

(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

14 Відділ охорони здоров'я 40,000 40,000 40,000 40,000

1412334 080203

Надання високоспеціалізованої лікарсько-

акушерської допомоги перинатальними 

центрами 40,000 40,000 40,000 40,000

47 Управління капітального будівництва -40,000 -40,000 -40,000 -40,000

4716310 150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території -40,000 -40,000 -40,000 -40,000

Разом видатків 0 0 0 0

Додаток  3

до рішення  XXV   сесії міськради VI скликання

від                       2014 р.     №        

Зміни  видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік

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

Разом

з них:

 бюджет 

розвитку

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку



        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

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

Разом

з них:

 бюджет 

розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку



        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

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

Разом

з них:

 бюджет 

розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку


