
 
 

Доповнення 1 
 

 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік" №1375 
 
 

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

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
 
2. Затвердити  перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2014 році змінюються згідно з додатком 6. 
 

3. Затвердити зміни видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгород 
на 2014 рік у межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів 
згідно з додатком 7. 
 
 
 
 
Секретар ради          В. Щадей 



 
 

Пояснювальна записка 
до доповнення 1 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 

2014 рік" №1375 
 

Враховуючи рекомендації комісії з питань бюджету фінансів, 
оподаткування від 24.07.2014 року, рішення XXIII сесії Ужгородської міської 
ради VI скликання від 11.07.2014 № 1352 «Про зміни до Програми 
економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2014 рік» проводиться 
перерозподіл призначень по управлінню капітального будівництва між 
кодами функціональної класифікації та між об’єктами,(додатки 5,6,7) а саме: 

зменшуються бюджетні призначення в сумі 400 000 грн., з них: 
 на 150 000 грн. по КТКВК 150112 "Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних 
навчальних закладів" Капітальні видатки (по об’єкту "Капітальний ремонт 
приміщень та фасадів бібліотеки №2 по вул. 8 Березня"); 
на 250 000 грн.  по КТКВК 150110 "Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів" по об’єкту "Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м. в 
мікрорайоні "Боздош" 

збільшуються бюджетні призначення в сумі 400 000 грн. по КТКВК 
150110 "Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів", в т.ч. по об’єктах:  
150 000 грн. на реконструкцію зовнішньої каналізації СШ №5 по пл.             
Ш. Петефі,36 та 250 000 грн. на Капітальні видатки (по об’єкту Капітальний 
ремонт покрівлі початкової школи ЗОШ №13 по вул. Дендеші,10) 

 
 
 
В.о. начальника фінансового управління    Г.Я. Граб 
 



  

(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

47 Управління капітального будівництва 0 0 0

4716330 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

загальноосвітніх навчальних закладів 150,000 150,000 150,000

4716350 150112

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

позашкільних навчальних закладів -150,000 -150,000 -150,000

Разом видатків 0 0 0

з них:

 бюджет 

розвитку

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

Додаток  5

до рішення  XXІV   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



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

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво ЗОШ на 1000 уч.м. в мікрорайоні 
"Боздош" -250 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальний ремонт покрівлі початкової школи 
ЗОШ №13 по вул. Дендеші,10 250 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Реконструкцію зовнішньої каналізації СШ №5 по 
пл.  Ш. Петефі,36 150 000

150112

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
позашкільних навчальних закладів

Капітальний ремонт приміщень та фасадів
бібліотеки №2 по вул. 8 Березня -150 000

Разом : 0

Додаток 6
до рішення XXІV 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 

Секретар ради                                                                                                                                                                      В. Щадей

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

Разом видатків на 
поточний рік



(грн.)
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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

150110

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

150112

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
позашкільних навчальних закладів -150 000 -150 000 -150 000

Разом видатків 0 0 0

В.Щадей

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

за головними розпорядниками коштів

з них:

 бюджет 
розвитку

з них:

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

до рішення XXІV сесії міськради VI скликання
Додаток  7

від                            2014 р.  № 

Секретар ради

        Видатки спеціального фонду

Всього Споживання розвитку
Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів
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