
Доповнення 2 
 

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

 Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 16.12.2014 №392 "Про перерозподіл видатків обласного бюджету 
на 2014 рік, передбачених головним розпорядникам коштів" та "Про внесення змін 
до обсягів субвенцій з державного бюджету", 
 

1. Затвердити зміни видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгорода на 
2014 рік у межах загального обсягу за головними розпорядниками згідно з 
додатком 1. 
  
 2. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 
 3. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році 
за рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
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 2 до проекту рішення  

"Про зміни до бюджету міста на 2014 рік" 
 

 Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 16.12.2014 №392 "Про перерозподіл видатків обласного 
бюджету на 2014 рік, передбачених головним розпорядникам коштів" та  
"Про внесення змін до обсягів субвенцій з державного бюджету", 
збільшуються бюджетні призначення на 150 000 грн. управлінню праці та 
соціального захисту населення по субвенції з державного бюджету на 
надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг і на 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та відділу 
охорони здоров’я на 8 000 грн. по КФК 081002 "Інші заходи в галузі охорони 
здоров'я" на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування осіб з гіпертонічною хворобою (додатки 3,7,8). 

Для ефективного використання бюджетних призначень між видами 
пільг та компенсаційних виплат по субвенції з державного бюджету на 
надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг і на 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян проводиться 
перерозподіл в сумі 67 471,45 грн. (додатки 3,7).  

По департаменту міського господарства проводиться перерозподіл 
призначень по територіально дорожньому фонду на капітальний ремонт 
вул. Собранецька в сумі 396 000 грн., а саме: зменшуються поточні видатки, 
а збільшуються капітальні видатки на цю ж суму 
 
 
Начальник фінансового управління      Л. Гах 
 



(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
40 Департамент міського господарства 0 -396 000 0 0 396 000 0

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 0 -396 000 396 000

Разом видатків 0 -396 000 0 0 396 000 0

Б.Андріїв

Додаток  1

Всього

до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання

 бюджет 
розвитку

    № 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

за головними розпорядниками 

розвитку

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

Споживання

з них:

оплата 
праці

Секретар ради

        Видатки спеціального фонду

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:



до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання

  
(грн.)

        Видатки загального фонду

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 

(спеціальног
о фонду)

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

14 Відділ охорони здоров"я 8 000,00 8 000,00

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров"я 8 000,00 8 000,00

1412806

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на часткове відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування осіб з
гіпертонічною хворобою 8 000,00 8 000,00

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 150 000,00 150 000,00

1513030

Надання пільг з послуг зв'язку , інших передбачених 
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, забезпечення продуктами 
харчування, оплату електроенергії, природного і 
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та 
рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот) та  компенсації за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян 150 000,00 150 000,00

з них:

 №

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

розвитку

Додаток  3

Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання



        Видатки загального фонду

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 

(спеціальног
о фонду)

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

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

        Видатки спеціального фонду

розвитку
Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

1513031 090203

Надання інших 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,  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 -9 306,00 -9 306,00

1513033 090209

Надання  інших пільг громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам ( на час опікунства ) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов"язана з 
Чорнобильською катастрофою -2 750,00 -2 750,00

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
послуг зв'язку -5 000,00 -5 000,00

1513035 170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом  окремим категоріям 
громадян 217 471,45 217 471,45

1513037 170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті -50 415,45 -50 415,45

40 Департамент міського господарства 0,00 0,00 -396 000,00 396 000,00 0,00

4016650 170703 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 0,00 -396 000,00 396 000,00 0,00

Разом видатків 158 000,00 -396 000,00 396 000,00 158 000,00



        Видатки загального фонду

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 

(спеціальног
о фонду)

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

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

        Видатки спеціального фонду

розвитку
Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

Б.АндріївСекретар ради



(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
14 Відділ охорони здоров"я 8 000,00 0,00 8 000,00

081002 Інші заходи по охороні здоров"я, в т.ч. 8 000,00 8 000,00

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на часткове відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування 
осіб з гіпертонічною хворобою 8 000,00 8 000,00

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 150 000,00 150 000,00

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 -9 306,00 -9 306,00

Додаток  7

№

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок  субвенції 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

до рішення XXVІІ сесії міськради VI скликання

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

090209

 Інші пільги громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
дружинам (чоловікам) та опікунам ( на час 
опікунства ) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов"язана з Чорнобильською катастрофою -2 750,00 -2 750,00

090214
Пільги окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку -5 000,00 -5 000,00

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом  окремим 
категоріям громадян 217 471,45 217 471,45

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті -50 415,45 -50 415,45

Разом видатків 158 000,00 158 000,00

Секретар ради Б.Андріїв



Додаток 8

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 158 000 158 000 
41000000 Від органів державного управління 158 000 158 000 
41030000 Субвенції 158 000 158 000 

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 
зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання 
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу 
на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку 
з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та 
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

150 000 150 000 

41034800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною 
хворобою 8 000 8 000 
Всього доходів 158 000 158 000 

Секретар ради  Б.Андріїв

 до рішення ХХVIІ   сесії    VI    скликання
                    № 

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом Загальний фондКОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією
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