
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2014 рік 
 
 
 Відповідно до пункту 23, частини 1, статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 23, 71, 78 Бюджетного кодексу України, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
  

1.  Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 
загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 1. 

 
2. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода в 2014 році згідно з 
додатком 2. 
 
 3. Затвердити зміни розподілу видатків бюджету м. Ужгорода за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М.). 
 
 

Секретар ради       В.Щадей 



  
 

Пояснювальна записка 
до проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 2014 рік” 

 
 

Зменшено бюджетні призначення по загальному фонду бюджету на суму 
175,0 тис.грн. по КФК 250404 «Інші видатки», в т.ч.: Ужгородській міській 
раді по Програмі висвітлення діяльності Ужгородської міської ради , її 
виконавчих органів, посадових осіб та депутатів, проблем життєдіяльності 
міста в засобах масової інформації на 2013-2015 роки на 125,0 тис. грн. та 
Департаменту міського господарства по Програмі регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-2014 роки 
на 50,0 тис.грн. 

Збільшено бюджетні призначення відділу охорони здоров’я по КФК 
080101 «Лікарні»  на Центральну міську клінічну лікарню м. Ужгорода для 
придбання медикаментів та перев'язувальних засобів у сумі 175,0 тис.грн. 

 
 
 
Начальник фінансового управління     Л.Гах 



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Ужгородська міська рада -125 000 0 0 0 0 0
250404 Інші видатки -125 000

40 Департамент міського господарства -50 000 0 0 0
250404 Інші видатки -50 000

14 Відділ охорони здоров'я 175 000 0 0 0 175 000 0
080101 Лікарні 175 000 175 000

Всього 0 0 0 0 175 000 0

Секретар ради В.Щадей

з них:

заробітна 
плата

нарахування 
на оплату 
праці

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата 
комунальних 
послуг та 

енергоносіїв

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Додаток  1
до рішення            сесії  міської ради VІ скликання 

від                                   2014 р.  №                      

Зміни розподілу видатків загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Всього



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
01 Ужгородська міська рада -125 000 -125 000

250404 Інші видатки Програма висвітлення діяльності Ужгородської 
міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та 
депутатів, проблем життєдіяльності міста в засобах 
масової інформації на 2013-2015 роки -125 000 -125 000

40 Департамент міського 
господарства -50 000 -50 000

250404 Інші видатки Програма регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами в м. Ужгороді на 2012-
2014 роки -50 000 -50 000

Всього -175 000 -175 000

Додаток  2

від                                2014 р. №  

Секретар ради                                                                                                                                                                                   В.Щадей

Перелік  регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода у 2014 році

Код типової відомчої 
класифікації 

видатків місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

до рішення          сесії міської ради  VI  скликання 

1



Додаток  3
до рішення              сесії міськради УІ скликання
від                 2014 р.       №  

  
(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
01 Ужгородська міська рада -125 000 -125 000

0118600 250404 Інші видатки -125 000 -125 000

0118601

Програма висвітлення діяльності 
Ужгородської міської ради, її виконавчих 
органів, посадових осіб та депутатів, 
проблем життєдіяльності міста в засобах 
масової інформації 

-125 000 -125 000
14 Відділ охорони здоров"я 175 000 175 000

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 175 000 175 000

40 Департамент міського господарства -50 000 -50 000

4018600 250404 Інші видатки, в т. ч. -50 000 0 -50 000

4018601

Програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин  гуманними 
методами в м. Ужгороді -50 000 0 -50 000

Разом видатків 0 0

Розподіл 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
Всього

з них:

Всього

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку
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