
Доповнення № 2 
до проекту рішення ХХVI сесії VI скликання “Про зміни до Програми  
економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2014 рік” №1451 

 
 

 1. У додатку 2 “Показники виконання робіт по утриманню об’єктів 
благоустрою на 2014 рік” по загальному фонду за рахунок зменшення 
обсягу фінансування на виконання заходів з санітарного оброблення та 
аналогічні послуги (послуги з утримання доріг) – 99,0 тис. грн. збільшити 
обсяг фінансування на оплату електричної енергії для вуличного освітлення 
та світлофорних об'єктів на цю ж суму згідно з Програмою благоустрою м. 
Ужгорода на 2012-2015 роки. 
 2. У додатку 4 “Показники виконання робіт по ремонту житла на 
2014 рік” по бюджету розвитку за рахунок зменшення обсягу фінансування 
по капітальному ремонту покрівель: вул. Лавріщева, 16а – 60,48 тис. грн., 
вул. Грушевського, 31 – 144,732 тис. грн.; капітальному ремонту 
водопроводу: вул. Белінського, 13 – 60,0 тис. грн.; капітальному ремонту 
каналізації: вул. Заньковецької, 7 – 30,0 тис. грн.; капітальному ремонту 
фасаду: пл. Театральна, 6 – 100,0 тис. грн. передбачити обсяг фінансування 
на капітальний ремонт покрівель: пров. Університетський,7 – 18,0 тис. грн.; 
капітальний ремонт водопроводу, частково каналізації: вул.Руданського,5 –            
94,29 тис. грн. та збільшити обсяг фінансування на капітальний ремонт 
покрівель: вул. Станційна, 14 – 16,373 тис. грн., вул. Швабська, 58 –            
48,0 тис. грн., пр. Свободи, 29 – 25,0 тис. грн., вул. Белінського, 15 –            
27,2 тис. грн., вул. Закарпатська, 45 – 22,361 тис. грн.; капітальний ремонт 
електрощитової: пр. Свободи, 40 – 19,74 тис. грн.; капітальний ремонт 
фасаду: вул. Підгірна, 1 – 124,248 тис. грн. згідно з Програмою підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації 
населення та співвласників багатоквартирних будинків, які прийняли 
рішення про проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 
роки. 
 
 
 
Секретар ради                                                                                       В. Щадей 



 
 

Доповнення 1 
 

 до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік" №1452 
 
 
 

 Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 16.10.2014 р. №311 "Про розподіл субвенцій з державного 
бюджету, 
 
 1. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 
 2. 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 сума 5128200 грн., в т.ч. для КП 
"Водоканал м. Ужгорода" – 4513500 грн., КП "Уж - тепло"- 614700 грн.) згідно з 
додатком 5. 
 

3. Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 
згідно з додатком 7. 
 
 4. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

згідно з додатком 8. 
 
  
 
Секретар ради         В. Щадей 
 



 
 

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

2014 рік" №1452 
 

Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 16.10.2014 р. №311 "Про розподіл субвенції з державного 
бюджету", рекомендації постійної комісії з питань бюджету фінансів  
оподаткування від 29.10.2014р. збільшуються бюджетні призначень 
департаменту міського господарства в сумі 5128200 грн. по субвенції з 
державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення в т.ч. для КП "Водоканал м. Ужгорода" – 4513500 грн., КП 
"Уж - тепло"- 614700 грн. (додаток 5). 

З врахуванням фактичних обсягів наданих пільг та допомог населенню 
по управлінню праці та соціального захисту населення проводиться 
перерозподіл бюджетних призначень в межах річного обсягу субвенцій 
(додаток 5). 
 
 
Начальник фінансового управління      Л. Гах 
 



  
(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

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

1513030

Надання пільг з оплати послуг зв'язку та 
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 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Разом

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

Додаток  3
до рішення  XXVІ  сесії міськради VI скликання

                    2014 р.     №        

Зміни  видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік

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 
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

Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

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 -3 652,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -25 332,96

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 -800,00 -800,00

1513034 090214
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з послуг зв'язку 26 132,96 26 132,96

1513040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
допомоги дітям 0,00 0,00

1513041 090302
Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і 
пологами 30 000,00 30 000,00

1513043 090304 Надання допомоги при народженні дитини -970 000,00 -970 000,00

1513048 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 940 000,00 940 000,00



        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

Разом

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
з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

40 Департамент міського господарства 0,00 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

4016150 100 602

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 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

Разом видатків 21 680,96 5 106 519,04 5 128 200,00 -21 680,96 -21 680,96 5 128 200,00

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей



(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 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

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 -3 652,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 -25 332,96

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 -800,00 -800,00

090214
Пільги окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку 26 132,96 26 132,96

Додаток 5
до рішення  XXVІ  сесії міськради VI скликання

 2014 р. №
Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок  субвенцій 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

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

090302 Допомога у зв”язку з вагітністю та пологами 30 000,00 30 000,00



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

090304 Допомога при народженні дитини -970 000,00 -970 000,00

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 940 000,00 940 000,00

40 Департамент міського господарства 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

100602

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 5 128 200,00 5 128 200,00 5 128 200,00

Разом видатків 21 680,96 5 106 519,04 5 128 200,00 -21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 5 128 200,00

Секретар ради В. Щадей



(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 5 128 200 5 128 200
41000000 Від органів державного управління 5 128 200 5 128 200
41030000 Субвенції 5 128 200 5 128 200

41036600 

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

5 128 200 5 128 200
Всього доходів 5 128 200 5 128 200

Секретар ради В. Щадей

Додаток  7

               2014р.  №

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів  бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

до рішення  XXVІ  сесії міськради VI скликання



( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Всього за типом кредитора 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

600000 Фінансування за активними операціями 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Всього за типом боргового зобов'язання 21 680,96 -21 680,96 -21 680,96 0,00

Секретар ради

Спеціальний фонд
Разом

В. Щадей

Додаток 8
до рішення  XXVІ  сесії міськради VI скликання

2014 р.  №

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

Код Назва Загальний фонд
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