
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                ___  сесія    VI _  скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  

 
_________________                      м. Ужгород                                       

 

Про зміни до бюджету 

міста на 2014 рік 

 

 

 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статтей 23, 101 Бюджетного кодексу України та 

враховуючи: 

  рішення вісімнадцятої сесії Закарпатської обласної ради VI скликання від 

10.07.2014 № 1038 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2014 рік, 

затвердженого рішенням обласної ради  17.04.2014 № 1006 (зі змінами від 

26.06.2014 року);  

 рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 23.07.2014             

№ 279 "Про будівництво міні-котелень із встановленням котлів на твердому 

паливі", 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити збільшення обсягу доходів бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

згідно з додатком 1. 

  

2. Затвердити зміни видатків бюджету міста Ужгорода в 2014 році за 

рахунок іншої субвенції з обласного бюджету 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 та іншої 

субвенції з обласного бюджету згідно з додатком 3. 

 

4. Затвердити капітальні видатки та перелік об’єктів по бюджету розвитку, 

видатки по яких у 2014 році змінюються  за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету згідно з додатком 4. 

 

 5. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за 

головними розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 

 



6. Затвердити  перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2014 році змінюються згідно з додатком 6. 

 

 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М.). 

 

 

 

Секретар ради          В. Щадей 

 

 



 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення «Про зміни до бюджету міста на 2014 рік»  

 

 На виконання рішення вісімнадцятої сесії Закарпатської обласної ради УІ 

скликання від 10.07.2014 р. № 1038 «Про внесення змін до обласного бюджету на 

2014 рік, затвердженого рішенням обласної ради 17.04.2014 №1006 (зі змінами 

від 26.06.2014 року), враховуючи рішення виконавчого комітету Ужгородської 

міської ради від 23.07.2014 № 279 "Про будівництво міні-котелень із 

встановленням котлів на твердому паливі",  вносяться зміни в бюджет міста за 

рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 2179,9 тис. грн., з них 

по загальному фонду бюджету 99,9 тис. грн., по спеціальному фонду 2080,0 тис. 

грн., а саме: 

 головному розпоряднику управління у справах культури,спорту,сім'ї та 

молоді для забезпечення оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та 

підтримки, у дитячих закладах оздоровлення санаторного та позаміського типів  

99,9 тис. грн. на програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2016 

року; 

 головному розпоряднику відділ охорони здоров'я в сумі 80,0 тис. грн. на 

придбання 2-х компресорів Ужгородському міському пологовому будинку; 

 головному розпоряднику управлінню капітального будівництва в сумі 

2000,0 тис. грн., з них на: 

200,0 тис. грн. «Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ 

№6 по вул. Капітульній» по програмі розвитку дошкільної освіти; 

450,0 тис. грн. «Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. 

Підгірна, 43»; 

350,0 тис. грн. «Співфінансування спільних інвестиційних проектів в 

рамках програми співробітництва Закарпатської області України та краю 

Височіна Чеської Республіки: Капітальний ремонт даху будівлі спеціалізованої 

ЗОШ №3 І-ІІІ ст. по наб. Незалежності,19»; 

1000,0 тис. грн. на «Заходи з енергозбереження, енергоефективності та 

розвитку міста» по програмі енергоефективності та енергозбереження міста 

Ужгород , в т.ч.: 

- Будівництво міні-котельні ДНЗ №28 по вул. Добролюбова в сумі              

400,0 тис. грн.  

- Будівництво міні-котельні ЗОШ І-ІІІ ст. № 12, ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 та ДНЗ 

№8 «Дзвіночок» по вул. Заньковецької в сумі 600,0 тис. грн. 

 

        Для забезпечення корегування наявної проектної документації по 

Будівництві міні-котельні ЗОШ І-ІІІ ст. № 12, ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 та ДНЗ №8 

«Дзвіночок» по вул. Заньковецької в сумі 100,0 тис. грн. направляються 

вивільнені (за рахунок отриманої іншої субвенції з обласного бюджету)  кошти 



міського бюджету по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за адресою м. Ужгород, вул. 

Підгірна, 43» 

В додатку 3 «Перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування в 2014 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода та іншої 

субвенції з обласного бюджету» по програмі розвитку дошкільної освіти сума -

390 00 грн. складається з 200 000 грн. по іншій субвенції на Капітальний ремонт 

будівлі та благоустрою території ДНЗ №6 по вул. Капітульній» та передача 

наявних коштів на Будівництво міні-котельні ДНЗ №28 по вул. Добролюбова в 

сумі 590 000 грн. з програми дошкільної освіти на програму енергоефективності 

та енергозбереження міста Ужгород. 

 

 

В. о. начальника 

фінансового управління       Г.Я. Граб 

 

 



(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 99,900 2,080,000 2,080,000 2,179,900 

41000000 Від органів державного управління 99,900 2,080,000 2,080,000 2,179,900 

41030000 Субвенції 99,900 2,080,000 2,080,000 2,179,900 

41035000 Інші субвенції 99,900 2,080,000 2,080,000 2,179,900 

Всього доходів 99,900 2,080,000 2,080,000 2,179,900 

Секретар ради                                                                                            В.Щадей

Додаток  1 

від                2014р.  №

до рішення XXIV  сесії    міської ради    VI скликання 

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів  бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



Код 

типової 

відомчої 

класифіка

ції 

видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

Код 

тимчасово

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Всього
Спожива

ння

оплата 

праці

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергон

осії

розвитку
 бюджет 

розвитку

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

24

Управління у справах 

культури,спорту,сім'ї та молоді 99,900 0 99,900

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 99,900 0 99,900

Програма відпочинку та оздоровлення 

дітей на період до 2016 року 0 0

14 Відділ охорони здоров'я 80,000 80,000 80,000 80,000

080203 Перинатальні центри, пологові будинки 80,000 80,000 80,000 80,000

 47 Управління капітального будівництва 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

150101 Капітальні вкладення 600,000 600,000 600,000 600,000

до рішення XXІV сесії міської ради VІ  скликання

Додаток  2

від                        №

Зміни  видатків бюджету міста Ужгорода  в 2014 році за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету

за головними розпорядниками коштів

Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергонос

ії

з них:
з них:

Разом

з них:

Всього



Код 

типової 

відомчої 

класифіка

ції 

видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

Код 

тимчасово

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Всього
Спожива

ння

оплата 

праці

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергон

осії

розвитку
 бюджет 

розвитку

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

Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

оплата праці

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергонос

ії

з них:
з них:

Разом

з них:

Всього

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

загальноосвітніх навчальних закладів 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

Разом видатків 99,900 2,080,000 0 0 0 2,080,000 2,080,000 0 2,179,900

В. ЩадейСекретар 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

24

Управління у справах 

культури,спорту,сім'ї та молоді 99,900 99,900

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 

Програма відпочинку та оздоровлення дітей 

на період до 2016 року ( інша субвенція з 

обласного бюджету) 99,900 99,900

47

Управління  капітального 

будівництва 1,300,000 1,300,000

150101 Капітальні вкладення  

Програма розвитку дошкільної освіти 

м.Ужгорода на період до 2017 року ( в т.ч. 

200 000 грн. інша субвенція з обласного 

бюджету) -390,000 -390,000

150101 Капітальні вкладення  

Програма енергоефективності та 

енергозбереження міста Ужгород на 2012-

2015 роки (в т.ч. 400 000 грн. інша 

субвенція з обласного бюджету) 990,000 990,000

150110

Проведення невідкладних 

відновлювальних робіт, будівництво 

та реконструкція загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Програма енергоефективності та 

енергозбереження міста Ужгород на 2012-

2015 роки  (інша субвенція з обласного 

бюджету 600 000 грн.) 700,000 700,000

Всього 99,900 1,300,000 1,399,900

Секретар ради                                                                                                                                                                      В. Щадей

Додаток 3

до рішення XXІV   сесії міської ради VІ  скликання

від                  2014  р.  №  

Перелік  регіональних програм по  яких вносяться зміни у  фінансування в 2014 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода та  іншої субвенції з обласного бюджету

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків 

Назва головного розпорядника коштів Спеціальний фонд РазомЗагальний фонд



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

14 Відділ охорони здоров'я 80,000

080203 Перинатальні центри, пологові будинки Капітальні видатки 80,000

47 Управління капітального будівництва 2,000,000

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території

ДНЗ-6 по вул. Капітульній 200,000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за 

адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 450,000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Співфінансування спільних інвестиційних проектів в 

рамках програми співробітництва Закарпатської 

області України та краю Височіна Чеської Республіки:

 Капітальний ремонт даху будівлі спеціалізованої ЗОШ 

№3 І-ІІІ ст. по наб. Незалежності,19 350,000

Заходи з енергозбереження, енергоефективності та 

розвитку міста,                                                                        

з них: 1,000,000

150101 Капітальні вкладення  

Будівництво міні-котельні ДНЗ №28 по 

вул.Добролюбова 990,000 0 990,000 400,000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво міні-котельні  ЗОШ І-ІІІ ст.  № 12, ЗОШ      

І-ІІІ ст. № 15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по 

вул.Заньковецької 2,951,000 76 700,000 600,000

РАЗОМ: 2,080,000

Секретар ради В. Щадей

Додаток 4

від                         №

Капітальні  видатки та  перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2014 році змінюються  за рахунок іншої субвенції з 

обласного бюджету

Разом видатків 

на поточний рік

(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 

до рішення XXІV сесії міської ради VI скликання



  

(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

14 Відділ охорони здоров'я 0 80,000 80,000 80,000 80,000

1412050 080203

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим 80,000 80,000 80,000 80,000

24

Управління у справах культури,спорту,сім'ї 

та молоді 99,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,900

2413420 091108

Оздоровлення та відпочинок дітей ( крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються зп рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 99,900 0 99,900

Програма відпочинку та оздоровлення 

дітей 0 0

47 Управління капітального будівництва 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

4716310 150101

Реалізація заходів щодо інвестиційного 

розвитку території 600,000 600,000 600,000 600,000

4716350 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

загальноосвітніх навчальних закладів 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

Разом видатків 99,900 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,179,900

з них:

 бюджет 

розвитку

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

Додаток  5

до рішення  XXІV   сесії міськради VI скликання

від                       2014 р.     №        

Зміни  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



        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

з них:

 бюджет 

розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

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



        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

з них:

 бюджет 

розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

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



        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

з них:

 бюджет 

розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

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



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

 47 Управління капітального будівництва 0

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №2 за 

адресою м. Ужгород, вул. Підгірна, 43 -100,000

Заходи з енергозбереження, енергоефективності та 

розвитку міста,                                                                        

з них: 100,000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 

робіт, будівництво та реконструкція 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво міні-котельні  ЗОШ І-ІІІ ст.  № 12, ЗОШ                        

І-ІІІ ст. № 15 та ДНЗ №8 "Дзвіночок" по 

вул.Заньковецької 100,000

Разом : 0

Додаток 6

до рішення XXІV сесії міськради VI скликання

від                      2014 р.  №

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 

Секретар ради                                                                                                                                                                      В. Щадей

Перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2014 році змінюються
(грн.)

Разом видатків на 

поточний рік


