
 

 

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", статті 23 Бюджетного кодексу України та враховуючи:
  
 рішення XXIII сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 11.07.2014 
№ 1352 "Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. 
Ужгорода на 2014 рік "; 
 рішення XXIII сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 11.07.2014 
№ 1348 "Про зміни до рішення XIV сесії міської ради VI скликання від 21.09.2012 
року № 628", 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Затвердити зміни видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгород на 
2014 рік у межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 1. 

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

видатки по яких у 2014 році змінюються згідно з додатком 2. 
 
 3. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 

 4. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 
загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 4. 
 

 
 
 



5. Внести зміни у додаток 4 до рішення XXIII сесії Ужгородської міської 
ради VI скликання від 11.07.2014 № 1353 "Про зміни до бюджету міста на 
2014 рік", а саме: 

-  вилучити з додатку рядки 6, 7; 
- у графі 6 суму коштів "2 516 000,00" замінити на суму коштів 

"2 646 000,00"; 
- у графі 7 суму коштів "2 508 997,00" замінити на суму коштів 

"2 638 997,00". 
 

 6. 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 рішень XXIII сесії Ужгородської міської ради 

VI скликання від 11.07.2014 № 1352 "Про зміни до Програми економічного і 
соціального розвитку м. Ужгорода на 2014 рік" та № 1348 "Про зміни до 
рішення XIV сесії міської ради VI скликання від 21.09.2012 року № 628" 
проводиться перерозподіл призначень по управлінню освіти  між закладами 
освіти по підготовці до зими та управлінню капітального будівництва між 
об’єктами по Програмі Питна вода. 

У зв'язку з технічною помилкою вносяться зміни у додаток 4 до 
рішення XXIII сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 11.07.2014 
№ 1353 "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік", а саме: 

- вилучити з додатку рядки 6, 7; 
- у графі 6 суму коштів "2 516 000,00" замінити на суму коштів 

"2 646 000,00"; 
- у графі 7 суму коштів "2 508 997,00" замінити на суму коштів 

"2 638 997,00". 
Проведено перерозподіл по відділу охорони здоров'я на підставі рішення 
виконкому від 30.07.2014 "Про внесення змін до рішення виконкому від 
19.02.2014 р. № 59 "Про затвердження штатної чисельності працівників та 
ліжкового фонду міських лікувально-профілактичних закладів на 2014 рік", а 
саме: 
 зменшено по КФК 080300 "Поліклініки і амбулаторії (крім 
спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних 
поліклінік)" на 11300,97 грн., з них заробітна плата 8291,25 грн., нарахування 
на зарплату 3009,72 грн. 
 збільшено  по КФК 080800 "Центри первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги"  на 11300,97 грн., з них заробітна плата 8291,25 грн., 
нарахування на зарплату 3009,72 грн. 

 
 
 
В. о. начальника фінансового управління    Г. Граб 
 



(грн.)
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

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

10 Управління освіти 0 0 0

070101 Дошкільні заклади освіти 330 000 330 000 330 000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми 270 000 270 000 270 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів -600 000 -600 000 -600 000

Разом видатків 0 0 0

В.ЩадейСекретар ради

        Видатки спеціального фонду

Всього Споживання розвитку
Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

з них:

 бюджет 
розвитку

з них:

Зміни  видатків спеціального фонду бюджету м. Ужгорода на 2014 рік у межах загального обсягу

до рішення XXV сесії міськради VI скликання
Додаток  1

                           2014 р.  № 



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

10 Управління освіти 0

070101 Дошкільні заклади освіти Капітальні видатки 330 000

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-
дитячий садок, інтернат при школі), 
спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, 
колегіуми Капітальні видатки 270 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальні видатки -600 000

 47 Управління капітального будівництва 8 168 907 3 503 100 0

150 101 Капітальні вкладення  
Реконструкція КОС (реконструкція аеротенка-
освітлювача) -800 000

150 101 Капітальні вкладення  
Реконструкція резервуарів питної води у районі 
"Студмістечка" 1 038 850 66 353 100 150 000

150 101 Капітальні вкладення  
Реконструкція ПНС з РЧВ  2/1000,0 м.куб  у 
мікрорайоні "Сторожниця" 6 480 057 61 2 500 000 1 500 000

150 101 Капітальні вкладення  Реконструкція ПНС "Кальварія" -1 200 000

150 101 Капітальні вкладення  
Реконструкція каналізаційного колектора Д-600 
мм, по вул. Ерделі, м.Ужгород 650 000 0 650 000 350 000

Разом : 0

Додаток 2
до рішення XXV сесії міськради VI скликання

                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

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

Разом видатків 
на поточний рік

1



  
(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

10 Управління освіти 0,00 0,00 0,00 0,00

1011010 070101 Дошкільна  освіта 330 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом 
при школі), спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00

1016330 150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00

14 Відділ охорони здоров'я 0,00 0,00 0,00

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога 
населенню -11 300,97 -8 291,25 -11 300,97

1412180 080800 Первинна медична допомога населенню 11 300,97 8 291,25 11 300,97

Разом видатків 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку
Разом

з них:

 бюджет 
розвитку

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

Додаток  3
до рішення  XXV   сесії міськради VI скликання

                      2014 р.     №        

Зміни  видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

14 Відділ охорони здоров'я 0,00 0,00 0,00

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік 
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) -11 300,97 -8 291,25 -3 009,72

080800 Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 11 300,97 8 291,25 3 009,72

Всього 0,00 0,00 0,00

Секретар ради В. Щадей

з них:

заробітна 
плата

Видатки загального фонду

                   2014 р.  №                      

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

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

до рішення ХХV сесії  міської ради VІ скликання 
Додаток  4

нарахування 
на оплату 
праці

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата 
комунальних 
послуг та 

енергоносіїв
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