
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2014 рік відповідно 
до внесених змін до Закону 
про внесення змін до Закону  
України "Про Державний бюджет  
України на 2014 рік" 
 від 27 березня 2014 року №1165-VІІ 
 
 

Відповідно до Закону про внесення змін до Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2014 рік " від 27 березня 2014 року №1165-VІІ, 
статей 23,71, 78 Бюджетного кодексу України, керуючись  п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону 
"Про місцеве самоврядування в Україні 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік згідно 

з додатком 1. 
 
 2. Затвердити зміни розподілу видатків бюджету м. Ужгорода за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 2. 
 

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



 5. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році 
за рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
згідно з додатком 5. 
 
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М.). 
 
 
В. о. міського голови, секретар ради      В. Щадей 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до рішення "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік відповідно до 

внесених змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 27 березня 2014 року 

№1165-VІІ 
 
 
 

Підставою для внесення змін до дохідної частини бюджету м.Ужгорода 
на 2014 рік є уточнення Міністерством фінансів України розрахункового 
показника доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних 
трансфертів та прийняття Закону України „Про внесення змін до Закону 
України „Про державний бюджет України на 2014 рік” від 27 березня 2014 
року №1165-VIІ . 

Уточнені розрахункові показники передбачають наступні зміни в 
бюджеті міста на 2014 рік: 

-  зменшення прогнозного обсягу доходів, що враховується при 
визначенні міжбюджетних трансфертів на 14 870,8 тис.грн. або на 7,0 
відсотків; 

 - збільшення дотаціії вирівнювання з державного бюджету в обсязі 
5540,3 тисг.грн або на 11,4 відсотка. 

     
ВИДАТКИ 

Розрахунок  змін видатків міського бюджету здійснено на основі змін до 
Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 27 березня 
2014 року №1165-VIІ, у тому числі до показників місцевих бюджетів та 
міжбюджетних трансфертів.  

Згідно даного Закону при розрахунку обсягу видатків, що враховуються 
при визначення міжбюджетних трансфертів, враховано:  

 збереження протягом 2014 року на рівні 2013 року розмірів мінімальної 
заробітної плати (1 218 гривень) та посадового окладу (тарифної ставки) 
працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (852 гривні), та 
прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (1 176 гривень); 

скорочення видатків на розширення мережі дошкільних навчальних 
закладів, модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і 
дошкільних навчальних закладів.  

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік зменшено на 
9 330,0 тис. грн. за рахунок видатків,що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів. 

Дані щодо скорочення видаткової частини бюджету міста по видатках, 
що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, наведено в 
таблиці  

 
 
 
 



 
тис. грн. 

Назва галузі Затверджено 
по бюджету 
на 2014 рік 

Уточнено по 
бюджету міста 
на 2014 рік 

Відхилення
уточненого 

до 
затверджен

ого 
бюджету на 

2014 рік 
Освіта  164891,8 158672,1 -6219,7 

Охорона здоров’я 74740,3 73062,7 -1677,6 

Соціальний захист та соціальне 
забезпечення 

3248,5 2848,9 -399,6 

Культура і мистецтво  12654,4 12345,2 -309,2 

Фізкультура та спорт 1605,8 1510,4 -95,4 

Органи державного управління 18195,1 17566,1 -629,0 

Інші галузі(резервний фонд) 200,0 200,0  

ВСЬОГО 275535,9 266205,4 -9330,5 

  
 Для приведення показників бюджету міста у відповідність до внесених 
змін до Державного бюджету та контрольних показників видаткової частини 
бюджету, доведених Міністерством фінансів України, враховуючи вимоги  
ст. 77 Бюджетного кодексу України  в частині забезпечення в повному обсязі 
видатків на заробітну плату з нарахуваннями та провівши аналіз поданих 
головними розпорядниками коштів розрахунків  уточнених видатків обсяги  
зменшення видаткової частини бюджету, що враховуються при визначенні 
міжбюджетних трансфертів в розрізі галузей зменшено в наступних обсягах: 
"Державне управління" – 629,0 тис. грн., з них: 
 Міськвиконком – 269,944 тис. грн.; 
 Управління освіти – 13,995 тис. грн.; 
 Відділ охорони здоров'я – 4,0 тис. грн.; 
 Управління праці та соціального захисту населення – 158,529 тис. грн.; 
 Управління у справах культури,спорту,сім'ї та молоді – 25,232 тис. грн.; 
 Управління капітального будівництва – 4,080 тис. грн.; 
 Фінансове управління – 27,260 тис. грн.; 
 Департамент міського господарства – 125,960 тис. грн.  
"Охорона здоров'я" – 1 677,6 тис. грн. 
"Культура і мистецтво" – 309,2 тис. грн. 
"Фізична культура" – 95,4 тис. грн. 
"Соціальний захист та соціальне забезпечення" – 399,6 тис. грн. 
"Освіта" – 6 219,7 тис. грн. 

В цілому по бюджету видатки зменшено на: 
виплату заробітної плати 5 776,1 тис. грн.; 
медикаменти 285,5 тис. грн.; 
харчування 105,5 тис.грн.;  
оплата енергоносіїв 364,4 тис.грн.;  
інші виплати населенню 314,3 тис.грн.; 



інші видатки  2295,2 тис.грн., в т.ч. видатків на розширення мережі 
дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих спортивних 
майданчиків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів            
2111,7 тис.грн.  

Незважаючи на скорочення обсягу видатків, що враховуються при 
визначенні міжбюджетних трансфертів, контрольний показник Міністерства 
фінансів України  залишається збільшеним  на 22 200,0 тис. грн. 

По галузі "Державне управління" зменшено на 629,0 тис.грн. на оплату 
праці. 

По галузі "Освіта" зменшено на 6219,7 тис.грн., з них на оплату праці 
3921,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв 186,1 тис.грн., 2111,7 тис.грн. - 
видатки на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, 
модернізацію дитячих спортивних майданчиків загальноосвітніх і дошкільних 
навчальних закладів, які виключені з формули розподілу міжбюджетних 
трансфертів. 

По галузі "Охорона здоров'я" зменшено на 1677,6 тис.грн., з них на 
оплату праці 547,6 тис.грн., енергоносії 125,0 тис.грн.,медикаменти            
285,5 тис.грн., харчування 105,5 тис.грн., поточні трансферти населенню 
314,3 тис.грн., інші видатки 299,7 тис.грн.  
 По галузі "Соціальний захист" на 399,6 тис.грн. , з них оплата праці 
360,6 тис.грн., енергоносії 2,0 тис.грн., інші видатки 37,0 тис.грн. 

По галузі "Культура та мистецтво" на 309,2 тис. грн., з них оплата праці 
258,0 тис.грн., енергоносії 51,2 тис.грн.  

По галузі "Фізичка культура і спорт" на 95,4 тис. грн., з них оплата 
праці 59,0 тис.грн., спортзаходи 36,4 тис. грн. 
 Враховуючи Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про 
державний бюджет України на 2014 рік" від 27 березня 2014 року №1165-VIІ, 
внесено зміни до розподілу видатків бюджету міста на 2014 рік за рахунок 
субвенцій з державного бюджету: 

- зменшено по загальному фонду в сумі 8 164,3 тис. грн.;  
- збільшено по спеціальному фонду в сумі 957,5 тис. грн. 

 У розрізі головних розпорядників загальний обсяг цих видатків 
розподілено таким чином: 

- відділу охорони здоров'я на часткове відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 
зменшено видатки в сумі 150,5 тис. грн.; 

- управлінню праці та соціального захисту населення зменшено видатки в 
сумі 8 013,8 тис. грн., з них 
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та прийомним батькам в 
прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 
збільшено видатки в сумі 43,4 тис. грн.; 

- на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 
житлово-комунальних послуг збільшено видатки в сумі 
3 154,6 тис. грн.; 



- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, 
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної 
допомоги дітям зменшено видатки в сумі 11 211,8 тис. грн.; 

- департаменту міського господарства на будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності збільшено 
видатки в сумі 957,5 тис. грн. 

 
 
Начальник фінансового управління      Л. Гах 

 



Додаток 1

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ -14 870 800 -14 870 800 

11000000
 ПОДАТКИ НА ДОХОДИ,ПОДАТОК НА ПРИБУТОК,ПОДАТКИ НА 
ЗБІЛЬШЕННЯ  РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ -14 870 800 -14 870 800 

11010000  Податок на доходи фізичних осіб  -14 870 800 -14 870 800 

11010100 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати -14 870 800 -14 870 800 
Всього доходів -14 870 800 -14 870 800 

40000000 Офіційні трансферти -2 624 000 957 500 -1 666 500 
41000000 Від органів державного управління -2 624 000 957 500 -1 666 500 

41020000  Дотації 5 540 300 5 540 300 
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 5 540 300 5 540 300 
41030000 Субвенції -8 164 300 957 500 -7 206 800 

41030600 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям -11 211 800 -11 211 800 

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот  3 154 600 3 154 600 

41034400 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах 957 500 957 500 

41034800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове 
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з 
гіпертонічною хворобою -150 500 -150 500 

 до рішення ХХI    сесії    VI    скликання
    від                                           № 

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

1



Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

41035800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 43 400 43 400 
Всього доходів -17 494 800 957 500 -16 537 300 

В.о. міського голови, секретар ради В.Щадей
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Додаток  2
до рішення  XХІ   сесії міськради VІ скликання
від                  2014 р. №  

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
03 Міськвиконком -269 944 -200 044 0 0 0 0 0 0 0 0 -269 944

010116 Органи місцевого самоврядування -269 944 -200 044 0 -269 944
10 Управління освіти -6 233 695 -2 887 568 -186 150 0 0 0 0 0 0 0 -6 233 695

070000 ОСВІТА -6 219 700 -2 877 300 -186 150 0 0 0 0 0 0 0 -6 219 700

010116 Органи місцевого самоврядування -13 995 -10 268 0 -13 995

070101 Дошкільні заклади освіти -2 210 950 -753 200 -186 150 0 -2 210 950

070201

Загальноосвітні школи( в т.ч. 
школа-дитячий садок , інтернат при 
школі ), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми -3 839 500 -2 000 000 0 -3 839 500

070802
Методична робота ,інші заходи у 
сфері народної освіти -68 150 -50 000 0 -68 150

070804

Централізовані бухгалтерії 
обласних, міських, районних 
відділів освіти -86 600 -63 500 0 -86 600

070805
Групи централізованого госпо-
дарського обслуговування -14 500 -10 600 0 -14 500

        Видатки загального фонду

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

з них:

Зміни розподілу видатків бюджету  м. Ужгорода 
за головними розпорядниками коштів

Код типової 
відомчої 

класифікаці
ї видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

з них:
з них:

Код 
тимчасової 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

оплата праці

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Разом

Всього Споживання розвитку

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

        Видатки спеціального фонду



з них:

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

        Видатки загального фонду

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікаці
ї видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

з них:
з них:

Код 
тимчасової 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

оплата праці

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Разом

Всього Споживання розвитку

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

        Видатки спеціального фонду

14 Відділ охорони здоров"я -1 681 600 -401 800 -125 000 0 0 0 0 0 0 0 -1 681 600

010116 Органи місцевого самоврядування -4 000 0 -4 000
080101 Лікарні -516 260 -35 000 0 -516 260
080203 Пологові будинки -373 100 -177 300 -90 000 0 -373 100

080800
Центри первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги -144 000 0 -144 000

080300

Поліклініки і амбулаторії (крім
спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих
стоматологічних поліклінік) -355 500 -224 500 0 -355 500

081002 Інші заходи по охороні здоров"я -242 500 0 -242 500

081006
Програми і централізовані заходи  з 
імунопрофілактики -20 000 0 -20 000

081007
Програми і централізовані заходи 
по боротьбі з туберкульозом -5 000 0 -5 000

081009

Забезпечення централізованих 
заходів з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет -21 240 0 -21 240



з них:

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

        Видатки загального фонду

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікаці
ї видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

з них:
з них:

Код 
тимчасової 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

оплата праці

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Разом

Всього Споживання розвитку

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

        Видатки спеціального фонду

15
Управління  праці та соціального 
захисту населення -180 229 -123 636 0 0 0 0 0 0 0 0 -180 229

010116 Органи місцевого самоврядування -158 529 -107 736 0 -158 529

091204

Територіальні центри соціального 
обслуговування (надання 
соціальних послуг) -21 700 -15 900 0 -21 700

40
Департамент міського 
господарства -125 960 -92 443 0 0 0 0 0 0 0 0 -125 960

010116 Органи місцевого самоврядування -125 960 -92 443 0 -125 960

24
Управління у справах куль-
тури,спорту,сім"ї та молоді -807 732 -489 112 -53 200 0 0 0 0 0 0 0 -807 732

010116 Органи місцевого самоврядування -25 232 -18 512 0 -25 232

091101
Утримання центрів соціальних 
служб для сім"ї, дітей та молоді -377 900 -237 200 -2 000 0 -377 900

Культура і мистецтво,в т.ч.: -309 200 -187 200 -51 200 0 0 0 0 0 0 0 -309 200
110201 Бібліотеки -98 000 -47 000 -31 000 0 -98 000

110205
Школи естетичного виховання 
дітей -211 200 -140 200 -20 200 0 -211 200

130102
Проведення навчально-трену-
вальних зборів і змагань -25 400 0 -25 400



з них:

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

        Видатки загального фонду

комунальн
і послуги 

та 
енергоносії

з них:

Код типової 
відомчої 

класифікаці
ї видатків

Назва головного розпорядника 
коштів

з них:
з них:

Код 
тимчасової 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів
Всього

оплата праці

капітальні 
видатки за 
рахунок 

коштів, що 
передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду)

Разом

Всього Споживання розвитку

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

оплата 
праці

 бюджет 
розвитку

        Видатки спеціального фонду

130107

Утримання та навчально-
тренувальна  робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл -70 000 -46 200 0 -70 000

 47
Управління капітального 
будівництва -4 080 -2 997 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 080

010116 Органи місцевого самоврядування -4 080 -2 997 0 -4 080

75 Фінансове управління -27 260 -20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 260

010116 Органи місцевого самоврядування -27 260 -20 000 0 -27 260
Разом видатків -9 330 500 -4 217 600 -364 350 0 0 0 0 0 0 0 -9 330 500

В.ЩадейВ.о. міського голови, секретар ради



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

14 Відділ охорони здоров'я -288 740 -288 740
081006 Програми і централізовані 

заходи  з імунопрофілактики
Програма імунопрофілактики населення м. Ужгорода 
на 2012-2014 роки -20 000 -20 000

081007 Програми і централізовані 
заходи по боротьбі з 
туберкульозом

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в 
населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки

-5 000 -5 000
081009 Забезпечення централізованих 

заходів з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма профілактики, діагностики та лікування 
цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2012-
2014 роки -21 240 -21 240

081002 Інші заходи по охороні здоров'я  Програма "Розвиток  нефрологічної та гемодіалізної 
служби в місті на 2014-2017 роки"  -50 000 -50 000

081002 Інші заходи по охороні здоров'я Програма медичного забезпечення ветеранів та 
інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2014-2017 
роки -131 500 -131 500

081002 Інші заходи по охороні здоров'я Програма  лікування хворих з гострим інфарктом 
міокарда із застосуванням тромболітичної терапії  на 
2012-2014 роки

-10 000 -10 000
081002 Інші заходи по охороні здоров'я Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих-

інвалідів ендокринологічного профілю на 2014-2017 
роки -1 000 -1 000

081002 Інші заходи по охороні здоров'я Програма внутрішнього епідеміологічного контролю 
закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2012-2014 
роки -50 000 -50 000

Додаток  3

від                        2014 р. №  

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

Код типової відомчої 
класифікації 

видатків місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

до рішення ХХІ сесії міської ради  VI  скликання 

1



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

Код типової відомчої 
класифікації 

видатків місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

40 Департамент міського 
господарства 957 500 957 500

170703 Видатки на проведення  робіт, 
пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг

Програма благоустрою м.Ужгорода на 2012-
2015 роки

957 500 957 500

Всього -288 740 957 500 668 760

В.о. міського голови, секретар ради                                                                                                                                                                                    В.Щад

2



Додаток  4
до рішення  XXІ   сесії міськради VI 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
03 Міськвиконком -269 944 -200 044 0 0 0 0 0 0 0 0 -269 944

0310080 010116 Органи місцевого самоврядування -269 944 -200 044 0 -269 944
10 Управління освіти -6 233 695 -2 887 568 -186 150 0 0 0 0 0 0 0 -6 233 695

070000 ОСВІТА -6 219 700 -2 877 300 -186 150 0 0 0 0 0 0 0 -6 219 700

1010080 010116 Керівництво і управління у сфері освіти -13 995 -10 268 0 -13 995

1011010 070101 Дошкільна освіта -2 210 950 -753 200 -186 150 0 -2 210 950

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами   
( в т.ч. школою-дитячим садком , інтернатом 
при школі ), спеціалізованими школи, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами -3 839 500 -2 000 000 0 -3 839 500

1011170 070802

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи у галузі 
освіти -68 150 -50 000 0 -68 150

1011190 070804
Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку -86 600 -63 500 0 -86 600

1011200 070805
Здійснення централізованого 
господарського обслуговування -14 500 -10 600 0 -14 500

14 Відділ охорони здоров"я -1 832 100 -401 800 -125 000 0 0 0 0 0 0 0 -1 681 600

1410080 010116
Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я -4 000 0 -4 000

080000 Охорона здоров'я всього -1 828 100 -401 800 -125 000 0 0 0 0 0 0 0 -1 677 600

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню -516 260 -35 000 0 -516 260

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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



        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

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

1412050 080203
Лікарсько-акушерська  допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим -373 100 -177 300 -90 000 0 -373 100

1412180 080800 Первинна медична допомога населенню -144 000 0 -144 000

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню -355 500 -224 500 0 -355 500

1412800 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров"я -393 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -242 500

за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на часткове
відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування осіб з гіпертонічною
хворобою -150 500 0 -150 500

1412801

 Міська комплексна програма "Розвиток  
нефрологічної та гемодіалізної служби в 
місті "  -50 000 0 -50 000

1412802
Програма медичного забезпечення ветеранів 
та інвалідів Великої Вітчизняної війни  -131 500 0 -131 500

1412803

Програма  лікування хворих з гострим 
інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії -10 000 0 -10 000

1412804

Програма забезпечення пожиттевої терапії 
хворих-інвалідів ендокринологічного 
профілю -1 000 0 -1 000

1412805

Програма внутрішнього епідеміологічного 
контролю закладів бюджетної сфери м. 
Ужгорода  -50 000 0 -50 000

1412230 081006
Програма і централізовані заходи  з 
імунопрофілактики -20 000 0 -20 000

1412240 081007
Програма і централізовані заходи по 
боротьбі з туберкульозом -5 000 0 -5 000



        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

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

1412260 081009

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет -21 240 0 -21 240

15
Управління  праці та соціального захисту 
населення -8 194 029 -123 636 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 194 029

1510080 010116
Керівництво і управління у сфері 
соціального захисту населення міста -158 529 -107 736 0 -158 529

1511070 070303

Забезпечення належних умов для виховання 
та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях 43 400 0 43 400

1513010

Надання пільг та житлових субсидій 
населенню на оплату електроенергії, 
природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної 
плати , вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот 3 154 600 0 3 154 600



        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

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

1513011 090201

Надання 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, дітям війни, 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,  на житлово-комунальні 
послуги 1 835 800 0 1 835 800



        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

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

Надання пільг ветеранам військової служби, 
ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветеранам 
державної пожежної охорони, ветеранам 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, 
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) 
ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної 
пожежної охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту  та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки 
України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, пенсіонерам з числа слідчих 
прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, 



        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

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

1513012 090204

осіб начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв"язку з 
виконанням службових обов"язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували 
на їх утриманні, звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали без вісти під 
час проходження військової служби, батькам 
та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і підрозділів 
цивільного захисту, Державної служби 
спеціального зв"язку та захисту інформації 
України, які загинули (померли), пропали без 
вісти або стали інвалідами при проходженні 
служби, суддям у відставці на житлово-
комунальні послуги 514 200 0 514 200

1513013 090207

Надання пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам ( на час опікунстві) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов"язана 
з Чорнобильською катастрофою на 
житлово-комунаьні послуги  117 200 0 117 200

1513015 090215
Надання пільг багатодітним сім'ям на 
житлово-комунальні послуги 197 600 0 197 600

1513016 090405

Надання субсидій  населенню для 
відшкодування  витрат на оплату житлово-
комунальних послуг  489 800 0 489 800



        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

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

1513040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
допомоги дітям -11 211 800 0 -11 211 800

1513042 090303
Надання допомоги на догляд  за дитиною 
віком до трьох років -11 211 800 0 -11 211 800

1513100

Надання соціальних та реабілітаційних 
послуг громадянам похилого віку, інвалідам, 
дітям-інвалідам в установах соціального 
обслуговування -21 700 -15 900 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 700

1513104 091204

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не здатні 
до самообслуговування у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю -21 700 -15 900 0 -21 700

40 Департамент міського господарства -125 960 -92 443 0 957 500 297 300 0 0 660 200 0 0 831 540

4010080 010116
Керівництво і управління у сфері міського 
господарства -125 960 -92 443 0 -125 960

4016650 170703 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 957 500 297 300 660 200 957 500

24
Управління у справах культури, 
спорту,сім"ї та молоді -807 732 -489 112 -53 200 0 0 0 0 0 0 0 -807 732

2410080 010116
Керівництво і управління у сфері культури, 
спорту, сім'ї та молоді -25 232 -18 512 0 -25 232

2413130
Здійснення соціальної роботи з вразливими 
категоріями населення 0

2413131 091101
Центри соціальних служб для сім"ї, дітей 
та молоді -377 900 -237 200 -2 000 0 -377 900

Культура і мистецтво,в т.ч.: -309 200 -187 200 -51 200 0 0 0 0 0 0 0 -309 200
2414060 110201 Бібліотеки -98 000 -47 000 -31 000 0 -98 000

2414100 110205 Школи естетичного виховання дітей -211 200 -140 200 -20 200 0 -211 200



        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

Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

2415010 Проведення спортивної роботи в регіоні -25 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 400

2415011 130102
Проведення навчально-тренувальних зборів 
і змагань з олімпійських видів спорту -25 400 0 -25 400

2415020
Діяльність закладів фізичної культури і 
спорту -70 000 -46 200 0 -70 000

2415022 130107

Утримання та навчально-тренувальна  
робота  комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл -70 000 -46 200 0 -70 000

 47 Управління капітального будівництва -4 080 -2 997 0 0 0 0 0 0,00 0,00 -4 080

4710080 010116
Керівництво і управління у сфері 
капітального будівництва -4 080 -2 997 0 -4 080 

75 Фінансове управління -27 260 -20 000 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 -27 260,00

7510080 010116
Керівництво і управління в організації 
бюджетного процесу міста -27 260 -20 000 0,00 -27 260,00

Разом видатків -17 494 800 -4 217 600 -364 350 957 500 297 300 0 0 660 200 0 0 -16 386 800

В.о. міського голови, 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

14 Відділ охорони здоров'я -150 500 -150 500 

081002 Інші заходи по охороні здоров'я -150 500 -150 500 

15
Управління праці та соціального захисту 
населення -8 013 800 -8 013 800 

070303
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, 
прийомні сім'ї) 43 400 43 400

090201

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, дітям 
війни, 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, на житлово-комунальні послуги 1 835 800 1 835 800

Додаток  5
до рішення XXІ  сесії міської ради VI скликання 

від                          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

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної 
пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам 
служби цивільного захисту, ветеранам 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів 
Державної кримінально-виконавчої служби, 
ветеранів служби цивільного захисту та 
ветеранів Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, 
звільненим зі служби за віком, хворобою або 
вислугою років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції,



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

090204

 особам начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної 
пожежної охорони, пенсіонерам з числа 
слідчих прокуратури, дітям (до досягнення 
повноліття) працівників міліції, осіб 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу кримінально-
виконавчої системи, державної пожежної 
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з 
виконанням службових обов'язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували 
на їх утриманні, звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами під час 
проходження військової служби, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, які 
загинули (померли) або пропали безвісти під 
час проходження військової служби, батькам та
членам сімей осіб рядового і начальницького 
складу органів і підрозділів цивільного 
захисту, Державної служби спеціального 
зв'язку та захисту інформації України, які 
загинули (померли), пропали безвісті або стали 
інвалідами при проходженні служби, на 
житлово-комунальні послуги 514 200 514 200

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам 
(чоловікам) та опікунам (на час опікунства) 
дітей померлих громадян, смерть яких 
пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги 117 200 117 200



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

090215

Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам 
сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не 
менше року проживають відповідно троє або 
більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року проживають троє 
і більше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на житлово-
комунальні послуги 197 600 197 600

090405
Субсидії населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг 489 800 489 800

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 
років -11 211 800 -11 211 800 

40 Департамент міського господарства 957 500 297 300 660 200 957 500

170703

Видатки на проведення  робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 957 500 297 300 660 200 957 500

Разом видатків -8 164 300 957 500 297 300 660 200 -7 206 800 

В.о. міського голови, секретар ради В. Щадей
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