
 
 

 
Доповнення 2 

до проекту рішення XX сесії міської ради VI скликання 
"Про зміни до бюджету міста на 2014 рік"  

 
 
 

1. Затвердити спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 
2014 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з 
додатком 2. 

 
 2.Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік згідно 
з додатком 3. 
 
 

3. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2014 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода та субвенції з 
державного бюджету згідно з додатком 6. 
 
 4. Затвердити зміни розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 

 
  
 
 
 

Секретар ради          В.Щадей 
 
 



 
 
 
 

Пояснювальна записка 
до доповнення 2 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 

2014 рік" 
 
 
 

З метою забезпечення бюджетними призначеннями на виплату 
заробітної плати за рахунок коштів вільного залишку на початок року, 
зменшуються бюджетні призначення у сумі 110 000 грн. по КФК 090412 
«Інші видатки» по Програмі додаткових гарантій соціального захисту 
громадян у 2014 році"  
 
 
 
Начальник фінансового управління     Л.Гах 
 



(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

15
Управління  праці та соціального захисту 
населення -110 000 0 0 0 0 -110 000

090412 Інші видатки на соціальний захист населення -110 000 0 -110 000

Разом: -110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -110 000

Секретар ради В.Щадей

розвиткуВсього

з них:

Всього

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

        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

Споживан
ня

з них:

Додаток  2
до рішення XХІ сесії міськради VІ  скликання

від                              2014 р. №
Спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2014 року



( грн.)

Разом
    У  т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -110 000,00 0,00 0,00 -110 000,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів -110 000,00 0,00 0,00 -110 000,00

208100 На початок періоду -110 000,00 -110 000,00

208400
Кошти,що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00

Всього за типом кредитора -110 000,00 0,00 0,00 -110 000,00

600000 Фінансування за активними операціями -110 000,00 0,00 0,00 -110 000,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -110 000,00 0,00 0,00 -110 000,00

602100 На початок періоду -110 000,00 -110 000,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання -110 000,00 0,00 0,00 -110 000,00

Секретар ради В.Щадей

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

Код Назва Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Додаток 3
до рішення XXІ сесії міської ради VI скликання 

від                      2014 р.    №



(грн.)

        Видатки загального фонду

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

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 14=4+7

  15
Управління  праці та соціального 
захисту населення -110 000 -110 000

1513400 090412
Інші видатки на соціальний захист 
населення -110 000 -110 000

1513401
Програма додаткових гарантій 
соціального захисту громадян  -100 000 -100 000

Разом видатків -110 000 -110 000

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

за головними розпорядниками коштів

Додаток 7 
до рішення XХІ сесії міськради VI скликання

від                            2014 р. №

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік

КПКВК 
місцевих 
бюджетів 
(7 знаків 
групуван
ня: за 
ГРК, 

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогр
ама)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього

1



грн.

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума

1 2 3 4 5 6 7
15 Управління праці та соціального захисту 

населення
-110 000

090412 Інші видатки на соціальний захист населення Програма додаткових гарантій соціального 
захисту громадян у 2014 році 

-110 000

-110 000
Всього

-110 000 -110 000

Додаток  6

від                         2014.  №  

Секретар ради                                                                                                          В.Щадей

Перелік  регіональних програм по  яких вносяться зміни у  фінансування в 2014 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода та субвенцій з державного бюджету

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

до рішення XXІ   сесії міської ради VІ  скликання

1
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