
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  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 29.10.2013 р. № 370 "Про 
розподіл додаткових коштів з державного бюджету" та  від 14.11.2013 р. № 399 
"Про перерозподіл субвенції з державного бюджету", 

     
міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити зміни обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2013 рік згідно 
з додатком 1. 

 
2. Затвердити розподіл асигнувань за рахунок  додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів за головними розпорядниками коштів міського 
бюджету згідно з додатком 2. 

 
3. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 

загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету 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 зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік за головними 

розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 
 
6. Затвердити зміни до розподілу видатків в 2013 році по субвенції з 

державного бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 6. 



 
7. Затвердити зміни до розподілу видатків спеціального фонду міського 

бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу  за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 7.  

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

2013 році  проводяться по бюджету розвитку згідно з додатком 8.  
 
9. Затвердити зміни видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 

рік за рахунок збільшення доходів міського бюджету за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 9.  

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

 
   
 
Міський голова         В. Погорелов 
 



Додаток 1

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 12 800 12 800 

11000000
 ПОДАТКИ НА ДОХОДИ,ПОДАТОК НА ПРИБУТОК,ПОДАТКИ НА 
ЗБІЛЬШЕННЯ  РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ 80 000 80 000 

11020000 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 80 000 80 000 

11023200
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 80 000 80 000 

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів -67 200 -67 200

18020100
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними 
особами -67 200 -67 200

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ -12 800 -12 800

22000000
АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ ТА ПЛАТЕЖІ, ДОХОДИ ВІД 
НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ -414 000 -414 000

22010000  Плата за надання адміністративних послуг -15 000 -15 000

22010300 
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців -15 000 -15 000

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном -414 000 -414 000

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності -414 000 -414 000

22090000 Державне мито 15 000 15 000

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 15 000 15 000

24000000 ІНШІ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 401 200 401 200 
24060000 Інші надходження 401 200 401 200 
24060300 Інші надходження 401 200 401 200 

Всього доходів
40000000 Офіційні трансферти 12 653 800 12 653 800 
41000000 Від органів державного управління 12 653 800 12 653 800 
41020000  Дотації 5 597 500 5 597 500 
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 5 597 500 5 597 500 

 до рішення  ХХ      сесії   VI      скликання
    від                                           № 

Спеціальний фонд

Зміни обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2013 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

41030000 Субвенції 7 056 300 7 056 300 

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 6 205 300 6 205 300 

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з 
послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на 
одержання ліків, зубопротезування, 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), на компенсацію втрати 
частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних 
засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням 
ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян 851 000 851 000 

50000000  ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 4 588 4 588 

50110000

Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 4 588 4 588 
Всього доходів 12 653 800 4 588 12 658 388 

Секретар ради С.Король
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до рішення ХХ сесії міської ради VI скликання

від                            2013 р. №

грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6

10 Управління освіти 2 044 500 1 500 000 544 500
070101 Дошкільні заклади освіти 2 044 500 1 500 000 544 500

14 Відділ охорони здоров"я 3 553 000 2 606 780 946 220

080101 Лікарні 2 271 780 1 666 780 605 000

080203 Пологові будинки 667 870 490 000 177 870

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 613 350 450 000 163 350

Разом видатків 5 597 500 4 106 780 1 490 720

Секретар ради
С.Король

Видатки загального фонду

Всього нарахування на 
заробітну плату     

Код тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Додаток 2

оплата праці   

з них:

Розподіл асигнувань за рахунок  додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

за головними розпорядниками коштів міського бюджету



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

03 Міськвиконком -30 000 -30 000
010116 Органи місцевого самоврядування 2 000 -30 000
250404 Інші видатки -32 000

10 Управління освіти 0 -120 000 -46 300 261 490 0 0
010116 Органи місцевого самоврядування 24 780 22 780 2 000

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з 
оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів 
на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи -100 000

070201

Загальноосвітні школи( в т.ч. школа-дитячий садок , 
інтернат при школі ), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 125 190 -100 000 -36 300 261 490

070804
Централізовані бухгалтерії обласних,міських,районних 
відділів освіти 21 535 15 800 5 735

070802 Методична робота ,інші заходи у сфері народної освіти -71 505 -58 580 -17 735
40 Департамент міського господарства 30 000 11 400 -11 400 30 000

010116 Органи місцевого самоврядування 46 000 11 400 -11 400 30 000
250404 Інші видатки -16 000

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Додаток  3
до рішення  ХХ 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

з них:

заробітна 
плата

нарахування 
на оплату 
праці

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата 
комунальних 
послуг та 

енергоносіїв



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Всього

з них:

заробітна 
плата

нарахування 
на оплату 
праці

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата 
комунальних 
послуг та 

енергоносіїв

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин 
гуманними методами в м. Ужгород на 2012-2014 роки

14 Відділ охорони здоров'я 0 232 970 85 030 -30 000 0 -283 000
080101 Лікарні -72 000 232 970 85 030 -30 000 -345 000

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік 
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 62 000 62 000

070701

Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації 
(академії, інститути, центи підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, вдосконалення) 10 000

15 Управління праці та соціального захисту населення 0 7 500 -7 500
010116 Органи місцевого самоврядування 7 500 -7 500

24 Управління у справах культури,спорту,сім'ї та молоді 0 3 880 -280 0 0 -3 600

091101
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та 
молоді 3 880 -3 880

130107
Утримання та навчально тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 3 600 -3 600

Всього 0 128 250 34 550 231 490 0 -294 100

Секретар ради С.Король



(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

01 Ужгородська міська рада 4 588 4 588

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 4 588 4 588

03 Міськвиконком -32000 600 000 568 000

250404 Інші видатки

Програма комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста 
Ужгород -32000 -32000

150 201 
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури

Програма участі м. Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Ярослав-Ужгород: спільна 
ініціатива для покращення туристичної 
привабливості історичних міст-побратимів" на 
2013-2015 роки 600 000 600 000

10 Управління освіти -100 000 -100 000

Разом

Додаток  4

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

Загальний фонд

за головними розпорядниками коштів

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

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

Спеціальний фонд



1 2 3 4 5

91108

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма відпочинку та оздоровлення 
дітей на період до 2013 року -100000 -100 000

40 Департамент міського господарства -16000 -600 000 -616 000

250404 Інші видатки

Програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними 
методами в м. Ужгород на 2012-2014 
роки -16000 -16 000

150 201 
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури

Програма участі м. Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Ярослав-Ужгород: спільна 
ініціатива для покращення туристичної 
привабливості історичних міст-побратимів" на 
2013-2015 роки -600 000 -600 000

Разом видатків: -148 000 4 588 -143 412

Секретар ради                                                      С. Король



(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

01 Ужгородська міська рада 4 588 4 588 4 588

0119230 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 4 588 4 588 4 588

03 Міськвиконком -30 000 -30 000 600 000 600 000 600 000 570 000

0310080 010116 Органи місцевого самоврядування 2 000 -30 000 2 000

250404 Інші видатки -32 000 -32 000

0318601

Програма комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста 
Ужгород 0

0316421 150 201 

Збереження, розвиток, реконструкція 
та реставрація пам'яток історії та 
культури 600 000 600 000 600 000 600 000

10 Управління освіти 2 044 500 1 380 000 2 044 500

1010080 010116
Керівництво і управління у сфері 
освіти 24 780 22 780 24 780

1011010 070101 Дошкільна освіта 2 044 500 1 500 000 2 044 500

за головними розпорядниками коштів

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

Додаток 5
до рішення   ХХ  сесії міськради VI скликання

від                2013 р. №

Зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2013 рік

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

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

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

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами (в т.ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при 
школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями,колегіума
ми 125 190 -100 000 125 190

1011170 070802

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи у 
галузі освіти -71 505 -58 580 -71 505

1011190 070804
Централізоване ведення 
бухгалтерського обліку 21 535 15 800 21 535

1013160 091108

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються зп рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) -100 000 -100 000

14 Відділ охорони здоров'я 3 553 000 2 839 750 -283 000 3 553 000

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 2 199 780 1 899 750 -345 000 2 199 780

1412050 080203

Лікарсько-акушерська допомога 
вагітним,породіллям та 
новонародженим 667 870 490 000 667 870

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню 675 350 450 000 62 000 675 350

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

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

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

1411140 070701

Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації (академії, інститути, 
центри підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, вдосконалення) 10 000 10 000

15
Управління  праці та соціального 
захисту населення 7 056 300 -7 500 7 056 300

1513021 090202

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, 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 на придбання твердого 
палива та скрапленого газу -742,76 -743

1513033 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 -11 700,00 -11 700

3



        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

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

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

1513034 090214
Надання пільги окремим категоріям 
громадян з послуг зв'язку 21 000,00 21 000

1513041 090302
Надання допомоги у зв'язку з 
вагітністю і пологами 98 600,00 98 600

1513042 090303
Надання допомоги на догляд за 
дитиною віком до трьох років 1 800 000,00 1 800 000

1513043 090304
Надання допомоги при народженні 
дитини 2 326 500,00 2 326 500

1513044 090305

Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

159 600,00 159 600

1513045 090306
Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям 232 300,00 232 300

1513046 090307
Надання тимчасової державної 
допомоги дітям 117 700,00 117 700

1513048 090401
Надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім'ям 829 000,00 829 000

1513026 090406

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 742,76 743

1513049 091300

Надання державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 641 600,00 641 600

1513035 170102

Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян 881 700,00 881 700

1513037 170302

Компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті -40 000,00 -40 000

4



        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

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

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

1510080 010116
Керівництво і управління у сфері 
соціального захисту населення міста -7 500 0

24
Управління у справах культури, 
спорту,сім"ї та молоді 0 3 880 -3 600 0

2413131 091101
Центри соціальних служб для сім"ї, 
дітей та молоді 3 880 0

2415022 130107

Утримання та навчально-тренувальна  
робота  комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл -3 600 0

40 Департамент міського господарства 30 000 11 400 30 000 -600 000 0 0 0 -600 000 -600 000 0 -570 000

4010080 010116
Керівництво і управління у сфері 
міського господарства 46 000 11 400 30 000 46 000

4016421 150 201 

Збереження, розвиток, реконструкція 
та реставрація пам'яток історії та 
культури -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

4018600 250404 Інші видатки, в т. ч. -16 000 -16 000

4018601

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

Разом видатків 12 653 800 4 235 030 -294 100 4 588 4 588 0 0 0 0 0 12 658 388

Секретар ради                                                                                                                                                                                           С.Король

5



(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 7 056 300,00 7 056 300,00

090202

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, 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 на придбання 
твердого палива та скрапленого газу -742,76 -742,76

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 -11 700,00 -11 700,00

090214
Пільги окремим категоріям громадян з послуг 
зв'язку 21 000,00 21 000,00

090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 98 600,00 98 600,00

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 
років 1 800 000,00 1 800 000,00

090304 Допомога при народженні дитини 2 326 500,00 2 326 500,00

090305
Допомога на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування 159 600,00 159 600,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 232 300,00 232 300,00

з них:

до рішення XX  сесії міської ради VI скликання 

за головними розпорядниками коштів

Разом

з них:
з них:

        Видатки спеціального фонду        Видатки загального фонду

Зміни до розподілу видатків в 2013 році по субвенції з державного бюджету 

Додаток 6

від                          2013 р. №

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку

Всього



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

з них:

Разом

з них:
з них:

        Видатки спеціального фонду        Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку

Всього

090307 Тимчасова державна допомога дітям 117 700,00 117 700,00

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 829 000,00 829 000,00

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат 
на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 742,76 742,76

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам 641 600,00 641 600,00

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян 881 700,00 881 700,00

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті -40 000,00 -40 000,00

Разом видатків 7 056 300,00 7 056 300,00

Секретар ради С.Король



(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 600 000 600 000 600 000

150 201 
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури 600 000 600 000 600 000

40 Департамент міського господарства -600 000 -600 000 -600 000

150 201 
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури -600 000 -600 000 -600 000

Разом видатків 0 0 0

С.КорольСекретар ради

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

Всього Споживання розвитку  бюджет 
розвитку

за головними розпорядниками коштів 

        Видатки спеціального фонду

з них:
з них:

Додаток  7
до рішення XX    сесії міськради VІ  скликання

від                2013 р. №

Зміни до розподілу видатків спеціального фонду міського бюджету  на 2013 рік в межах загального обсягу 



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

03 Міськвиконком 600 000

150201
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури 

Реставрація пам'ятки архітектури Будівлі амбару та 
винного льоху по вул. Ракоці,2 (в т.ч. ПКД) 600 000 

40 Департамент міського господарства -600 000

150201
Збереження, розвиток, реконструкція та 
реставрація пам'яток історії та культури 

Реставрація пам'ятки архітектури Будівлі амбару та 
винного льоху по вул. Ракоці,2 (в т.ч. ПКД) -600 000 

РАЗОМ: 0

Секретар ради

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом
видатків на поточний 

рік 

С.Король

Додаток 8
до рішення XX сесії міськради VI скликання

від                      2013 р.  №

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

(грн.)

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

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 



(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

01 Ужгородська міська рада 4 588 4 588

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (судові витрати) 4 588 4 588

Разом видатків 4 588 4 588

С.Король

за головними розпорядниками коштів

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів         Видатки спеціального фонду

Додаток  9
до рішення XX   сесії міськради VІ  скликання

від                2013 р. №

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

з них:

 бюджет 
розвитку

Секретар ради

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання

з них:

розвитку



  
 

Пояснювальна записка 
до проекту рішення „Про зміни до бюджету міста на 2013 рік” 

 
За рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 
розподілено кошти на виплату заробітної плати за головними 
розпорядниками коштів міського бюджету згідно з додатком 2. 

З метою забезпечення видатків на оплату за енергоносії, виплату 
заробітної плати, придбання продуктів харчування,  проведено перерозподіл 
асигнувань в межах головних розпорядників управління освіти, департаменту 
міського господарства, відділу охорони здоров'я та міськвиконкому    
(додаток 3). 

 Враховуючи розпорядження голови Закарпатської обласної 
державної адміністрації від 14.11.2013 р. № 399 "Про перерозподіл субвенції 
з державного бюджету" та від 29.10.2013 р. № 370 "Про розподіл додаткових 
коштів з державного бюджету" збільшуються бюджетні призначення 
управлінню праці та соціального захисту населення в сумі 8056,3 тис. грн. 
(додаток 6).  

Враховуючи лист департаменту міського господарства та рішення XX 
сесії міської ради VI скликання від 24.10.2013 року № 1076 "Про зміни до 
рішень міської ради", щодо визначення міськвиконкому головним 
розпорядником коштів по Програмі участі м. Ужгорода у реалізації 
грантового проекту "Ярослав-Ужгород: спільна ініціатива для покращення 
туристичної привабливості історичних міст-побратимів" на 2013-2015 роки 
перерозподіляються призначення між міськвиконкомом та департаментом 
міського господарства в сумі 600,0 тис. грн. (додатки 4,7,8,). 

За рахунок збільшення плану надходжень до цільового фонду на             
4588 грн. збільшуються бюджетні призначення Ужгородській міській раді на 
оплату судових витрат по Програмі  виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів (додаток 9). 
 
 
 
Заступник міського голови, 
начальник фінансового управління     П. Харевич 
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