
  
(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

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 0 0

1513040

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

1513042 090303
Надання допомоги на догляд  за дитиною 
віком до трьох років -480 000 -480 000

1513045 090306
Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям -900 000 -900 000

1513046 090307
Надання тимчасової державної допомоги 
дітям -320 000 -320 000

1513047 090308 Надання допомоги при усиновленні дитини -66 000 -66 000

1513048 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 1 766 000 1 766 000

14 Відділ охорони здоров'я 30 624 30 624

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 30 624 30 624

03 Міськвиконком -30 624 -30 624
0318600 250404 Інші видатки -30 624 -30 624

0318602
Програма розвитку туристичної галузі в м. 
Ужгороді -30 624 -30 624
Разом видатків 0 0

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 30 624

080101 Лікарні 30 624

03 Міськвиконком -30 624

250404 Інші видатки -30 624
Всього 0

Секретар ради В. Щадей

Видатки загального фонду

                   2014 р.  №                      

нарахування 
на оплату 
праці

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата 
комунальних 
послуг та 

енергоносіїв

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

з них:

заробітна 
плата



(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 3 4 5 6 7 8 9

15
Управління праці та соціального захисту 
населення 0

090303
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 
років -480 000

090306 Допомога на дітей одиноким матерям -900 000
090307 Тимчасова державна допомога дітям -320 000
090308 Допомога при усиновленні дитини -66 000

090401
Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім'ям 1 766 000

Разом видатків 0

В.Щадей

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

за головними розпорядниками коштів

з них:

 бюджет 
розвитку

з них:

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок  субвенції з державного бюджету 

до рішення XXV сесії міськради VI скликання
Додаток  5

    2014 р.  № 

Секретар ради

        Видатки спеціального фонду

Всього

з них:

Всього

Видатки загального фонду

Споживання розвитку
Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів



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

03 Міськвиконком -30 624 -30 624

250404 Інші видатки
Програма розвитку туристичної галузі в м. 
Ужгороді на 2014 рік -30 624 -30 624

Всього -30 624 -30 624

Додаток  6

2014  р.  №  

Секретар ради                                                                                                                                                                      В. Щадей

Перелік  регіональних програм по  яких вносяться зміни у  фінансування в 2014 році за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода 

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків місцевих 

бюджетів

Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

до рішення XXV   сесії міської ради VІ  скликання

1



   
 
 

Доповнення 3 
до проекту рішення "Про зміни до бюджету міста на 2014 рік"  

 
  
 1. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 

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

  3. 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. 

 
 4. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 

фінансування в 2014 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 6. 

 
 
 
 
Секретар ради         В. Щадей 
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