
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XIX_  сесія    VI _  скликання  
 (2-е пленарне засідання) 
 

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

Про зміни до бюджету 
міста на 2013 рік 
 

Відповідно до п.23, ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", ст. 23 Бюджетного  кодексу України, розпоряджень голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.08.2013 р. № 282 "Про 
розподіл субвенції з державного бюджет", № 285 "Про розподіл субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій",    

     
міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Збільшити обсяг доходів  бюджету міста на 2013 рік згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 

загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 2. 

 
3. Затвердити зміни видатків спеціального фонду міського бюджету на 2013 

рік за рахунок збільшення доходів міського бюджету за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 

 
4. Затвердити перелік державних та регіональних програм, по яких 

вносяться зміни до фінансування у 2013 році за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 4. 

 
5. Затвердити розподіл коштів в 2013 році за рахунок субвенції з державного 

бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
 
6. Затвердити розподіл капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 

2013 році  проводяться по бюджету розвитку за рахунок субвенції з державного 



бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій згідно з додатком 6. 

 
7. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік за головними 

розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 
 
8. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 

згідно з додатком 8. 
 
9. Затвердити зміни видатків спеціального фонду міського бюджету на       

2013 рік в межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 9. (в т.ч. по управлінню капітального будівництва по КФК 150101 у 
графах 7 та 8 із загальної суми 64100 грн. кошти в сумі 9100 грн. передбачити, як 
кошти співфінансування по субвенції з державного бюджету; по департаменту 
міського господарства по КФК 150101 у графах 7 та 8 із загальної суми            
1 000 000 грн. кошти в сумі 60 000 грн. передбачити, як кошти співфінансування 
по субвенції з державного бюджету у відповідності до Постанови КМУ від 
06.02.2012 р. № 106 із змінами). 

 
10. Затвердити зміни капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 

2013 році  проводяться по бюджету розвитку згідно з додатком 10.  
 
 
 
Міський голова         В. Погорелов 
 



Додаток  1 

від №

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 1 075 000 96 200 1 171 200 
41000000 Від органів державного управління 1 075 000 96 200 1 171 200 
41030000 Субвенції 1 075 000 96 200 1 171 200 

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 1 075 000 1 075 000 

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

96 200 96 200 

50000000  ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 13 841 13 841 

50110000
Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 13 841 13 841 
Всього доходів 1 075 000 110 041 1 185 041 

Секретар ради                                                                                            С.Король

до рішення  XІХ    сесії        VI скликання 

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів  бюджету м.Ужгорода на 2013 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Управління освіти 0 0 0 0 0 0

070802 Методична робота ,інші заходи у сфері народної освіти -10 000 -10 000

070804
Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних 
відділів освіти 7 200 7 200

070805 Групи централізованого господарського обслуговування 2 800 2 800

Всього 0 0 0 0 0 0

Секретар ради С.Король

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  2
до рішення  ХІХ сесії  міської ради VІ скликання 

від                                   2013 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.)

з них:

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
03 Міськвиконком 4 713 459 0 0 4 254 0 0

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади (придбання комп'ютерної 
техніки) 4 713 459 4 254

47 Управління капітального будівництва 9 128 9 128

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами 
виконавчої влади (витрати по рішеннях суду) 9 128 9 128
Разом видатків 13 841 9 587 4 254

С.Король

за головними розпорядниками коштів

Секретар ради

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

до рішення XIX   сесії міськради VІ  скликання
від                2013 р. №

Додаток  3

Зміна видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 рік за рахунок збільшення доходів міського бюджету 

        Видатки спеціального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку



(грн.)

Код 
тимчасової 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума

1 2 3 4 5

03 Міськвиконком 4713 4 713

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 

Програма інформатизації міста Ужгород на 2013-
2015 роки 4713 4 713

40 Департамент міського господарства 821 000 821 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів  підприємницької 
діяльності

Програма модернізації мереж зовнішнього 
освітлення м.Ужгорода на 2012-2016 роки -1 000 000 -1 000 000

150101 Капітальні вкладення  

Програма реконструкції вуличного освітлення 
м.Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки (в т.ч. 
821 000 грн. за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій) 1 821 000 1 821 000

 47 Управління капітального будівництва 292 228 292 228

Загальний фонд

за головними розпорядниками коштів

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Спеціальний фонд Разом

Додаток  4

Перелік державних та регіональних  програм, по яких вносяться зміни до фінансування у 2013 році

до рішення XIX  сесії міської ради VI скликання 
від            2013 р. № 



1 2 3 4 5

150101 Капітальні вкладення  
Програма "Питна вода міста Ужгород на 2012-
2020 роки" 20 000 20 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів

Програма розвитку дошкільної освіти м.Ужгорода 
на період до 2017 року  (в т.ч.254 000 грн. 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих 
територій) 263 100 263 100

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 

Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 9 128 9 128

Разом видатків: 1 117 941 1 117 941

Секретар ради                                                      С. Король



(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікац
ії 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

40 Департемент міського господарства 917 200 96 200 821 000 821 000 821 000 917 200

150101 Капітальні вкладення 821 000 821 000 821 000 821 000 821 000

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 (виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного господарства 
м.Ужгород) 96 200 96 200 96 200

47 Управління капітального будівництва 254 000 0 0 0 254 000 254 000 254 000 254 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 254 000 254 000 254 000 254 000 254 000

Разом видатків 1 171 200 96 200 0 0 1 075 000 1 075 000 1 075 000 1 171 200

Секретар ради                                                                                        С. Король

Додаток  5

від            2013 р. № 

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього Споживання розвитку  бюджет 

розвитку

Розподіл коштів  в 2013 році за рахунок субвенції з державного бюджету

до рішення XIX  сесії міської ради VI скликання 

Всього

з них:

за головними розпорядниками коштів

Разом

з них: з них:

        Видатки спеціального фонду        Видатки загального фонду



Код типової 
відомчої 

класифікац
ії 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

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів
Всього Споживання розвитку  бюджет 

розвитку
Всього

з них:

Разом

з них: з них:

        Видатки спеціального фонду        Видатки загального фонду



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7

40 Департамент міського господарства 821 000

150101 Капітальні вкладення
Вуличне освітлення, м. Ужгород - реконструкція (II 
черга) 821 000

47 Управління капітального будівництва 254 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 254 000

РАЗОМ: 1 075 000

Секретар ради

Разом
видатків на поточний 

рік 

С.Король

Додаток 6
до рішення XІX сесії міськради VI скликання

від                      2013 р.  №

Розподіл капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 2013 році  проводяться по бюджету розвитку за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

(грн.)

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації; тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 



(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

03 Міськвиконком 4 713 459 0 0 4 254 0 0 4 713

0319230 240900

Ц ф , у р р
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 4 713 459 4 254 4 713

10 Управління освіти 0 0

1011170 070802

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи у 
галузі освіти -10 000 -10 000

1011190 070804
Централізоване ведення 
бухгалтерського обліку 7 200 7 200

1011200 070805
Здійснення централізованого 
господарського обслуговування 2 800 2 800

40 Департамент міського господарства 917 200 96 200 0 0 821 000 821 000 821 000 917 200

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогра
ма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

за головними розпорядниками коштів

Додаток 7
до рішення XIX сесії міськради VI скликання

від                            2013 р. №

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік

1



        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

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогра
ма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

4016150 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 (виробниче 
управління водопровідно-
каналізаційного господарства 
м.Ужгород) 96 200 96 200 96 200

4016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території 1 821 000 1 821 000 1 821 000 821 000 1 821 000

4017460 180409
Внески  до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

 47 Управління капітального будівництва 263 128 9 128 0 0 254 000 254 000 254 000 263 128

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території 318 100 318 100 318 100 254 000 318 100

4716360 150114

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального 
профілю -64 100 -64 100 -64 100 -64 100

4719230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої 
влади (витрати по рішеннях суду) 9 128 9 128 9 128

2



        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

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

з них:

 бюджет 
розвитку

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

відповід. 
вик., 

програма
/ 

підпрогра
ма)

КТКВК 
місцевих 
бюджетів

Найменування програми/підпрограми 
видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Разом видатків 0 0 0 1 185 041 105 787 0 0 1 079 254 1 075 000 1 075 000 1 185 041

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король

3



( грн.)

Разом
У т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -1 075 000 1 075 000 1 075 000 0

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів -1 075 000 1 075 000 1 075 000 0

208400
Кошти,що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 075 000 1 075 000 1 075 000 0

Всього за типом кредитора -1 075 000 1 075 000 1 075 000 0

600000 Фінансування за активними операціями -1 075 000 1 075 000 1 075 000 0

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -1 075 000 1 075 000 1 075 000 0

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) -1 075 000 1 075 000 1 075 000 0

Всього за типом боргового зобов'язання -1 075 000 1 075 000 1 075 000 0

Секретар ради С.Король

Спеціальний фонд

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2013 рік 

Код Назва Загальний фонд Разом

Додаток 8
до рішення XІX  сесії міської ради VI скликання 

від                              2013р.    №



(грн.)

з них:

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

40 Департамент міського господарства 0 0 0
150101 Капітальні вкладення 1 000 000 1 000 000 1 000 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької діяльності     -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000

 47 Управління капітального будівництва 0 0 0
150101 Капітальні вкладення  64 100 64 100 64 100

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю -64 100 -64 100 -64 100 

Разом видатків 0 0 0

С.Король

        Видатки спеціального фонду

з них:
з них:

Секретар ради

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку

Додаток  9
до рішення XІX    сесії міськради VІ  скликання

від                2013 р. №

Зміна видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу 

за головними розпорядниками коштів 

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

1 2 3 4 5 6 7

40 Департамент міського господарства 0

150101 Капітальні вкладення Капітальні видатки -1 500 000

150101 Капітальні вкладення Реконструкція пл. Театральна-Корзо-Волошина 1 500 000

150101 Капітальні вкладення
Реалізація Програми реконструкції вуличного
освітлення м.Ужгорода (II черга) на 2012-2016 роки 1 000 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності     

Внески в статутний фонд КП "УЖ-Світло" згідно
"Програми модернізації мереж зовнішнього освітлення
міста Ужгорода на 2012-2116 роки" (капітальні видатки) -1 000 000

47 Управління капітального будівництва 0

150101 Капітальні вкладення

Прокладання нової основної кабельної лінії 
електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 
підвищуючої насосної станції по вул. Тихій (м-н -10 000

150101 Капітальні вкладення

Будівництво нової основної кабельної лінії 
електропостачання 10 кВ від ТП 137 до ТП 227 
підвищуючої насосної станції по вул. Тихій (м-н 
"Кальварія") 10 000

150101 Капітальні вкладення Будівництво каналізаційної мережі по вул. Галана 35 000

(грн.)

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації; тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

Додаток 10
до рішення XІX сесії міськради VI скликання

від                      2013 р.  №

Зміна капітальних видатків та  видатків по об’єктах,  які у 2013 році  проводяться по бюджету розвитку 



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації; тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

150101 Капітальні вкладення Капітальні видатки 9 100

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ерделі, 
м. Ужгород 20 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Реконструкція будівлі ЗОШ №8 -160 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки 160 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Капітальні видатки 699 971

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Реконструкція харчоблоку МДКЛ по вул.Бращайків, 6 -741 462

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю

Реконструкція системи опалення та водопровідно-
каналізаційної системи гінекологічного корпусу УМПЦ -74 100

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю

Реконструкція підпірних стін головного корпусу 
Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова м. Ужгород 51 491

РАЗОМ: 0

Секретар ради С.Король


	1
	PR_pro_zminu_do_budzetu_mista_na_2013
	дод 1доходи
	Дод до розпорядж

	додаток 2 перерозподіл заг фонд
	додаток заг фонд

	Дод 3 за рах дох
	проект

	Додаток 4 ФМГпрогр
	проект

	Додаток 5субв
	ріш

	дод 6 перелік держ.бюдж.
	Рішення


	дод 7 ПЦМ
	проект

	Додаток 8 джерела
	 ріш

	Дод.9 перер.спец.ф.
	проект

	дод 10 перелік бюд.розвитку
	проект


