
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXIII   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11 липня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1353_                            
 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2014 рік 
 
 
 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", статей 23, 102 Бюджетного кодексу України та 
враховуючи: постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 83 "Про 
посилення соціального захисту населення в умовах підвищення цін і тарифів на 
комунальні послуги"; розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації від 08.05.2014 № 112 "Про розподіл субвенції з державного 
бюджету"; рішення XXII сесії Ужгородської міської ради VI скликання від 
29.05.2014 року № 1305 "Про зміни до рішення XI сесії міської ради VI скликання 
від 09.12.2011 року № 324"; висновок фінансового управління Ужгородської 
міської ради "Про обсяг залишку коштів по спеціальному фонду міського 
бюджету" від 06.06.2014 № 20/04-10/308, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

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

згідно з додатком 1. 
 
 2. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році 
за рахунок субвенцій з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 
згідно з додатком 2. 
 
 3. Затвердити зміни видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік за головними 
розпорядниками коштів згідно з додатком 3. 
 

4. Затвердити перелік регіональних програм, по яких вносяться зміни у 
фінансування в 2014 році за рахунок коштів бюджету м. Ужгорода згідно з 
додатком 4. 

 
5. Затвердити зміни капітальних видатків та переліку об’єктів по бюджету 

розвитку, видатки по яких у 2014 році змінюються згідно з додатком 5, в т.ч. в 



графі 7 по департаменту міського господарства по капітальних видатках на внески 
у статутні капітали комунальних підприємств сума 2 646 000 грн. відповідно до 
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств для КП "Водоканал м. 
Ужгорода". 
 

6. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 
згідно з додатком 6. 

 
7. Затвердити зміни розподілу видатків загального фонду у межах 

загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно 
з додатком 7. 
 

8. Затвердити спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 
2014 року за головними розпорядниками коштів міського бюджету згідно з 
додатком 8. 

 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів, оподаткування (Німчук С.М.). 
 
 
 
 
Секретар ради         В. Щадей 



(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 2 723 200 2 723 200
41000000 Від органів державного управління 2 723 200 2 723 200
41030000 Субвенції 2 723 200 2 723 200

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

2 723 200 2 723 200

Всього доходів 2 723 200 2 723 200

Секретар ради                                                                                           В. Щадей

Додаток  1

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів  бюджету м.Ужгорода на 2014 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

до рішення XXІІІ  сесії міської ради VI скликання 
від 11.07.2014 р. № 1353 



(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 0 0

090201

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, дітям 
війни, 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 та 
реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги -100 000 -100 000 

090407

Компенсація населенню додаткових витрат на 
оплату послуг газопостачання, центрального 
опалення та централізованого постачання 
гарячої води 100 000 100 000

Додаток  2
до рішення XXІІІ сесії міської ради VI скликання 

від   11.07.2014 р. № 1353
Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода в 2014 році за рахунок  субвенцій з державного бюджету 

за головними розпорядниками коштів

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку



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

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 бюджет 
розвитку

Всього

з них:

Всього Споживання

з них:

розвитку

40 Департамент міського господарства 2 723 200 2 723 200 2 723 200

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) 2 723 200 2 723 200 2 723 200

Разом видатків 0 2 723 200 2 723 200 2 723 200

Секретар ради В. Щадей



         Додаток  3 
         до рішення  XXІІІ   сесії міськради VI скликання 
         від  11.07.2014 р.     № 1353         

Зміни  видатків бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 
   за головними розпорядниками коштів        

             (грн.) 
        Видатки 
загального 
фонду             Видатки спеціального фонду 

з них: 
з них: з них: з них: 

КПКВК місцевих 
бюджетів (7 знаків 
групування: за ГРК, 

відповід. вик., 
програма/підпрограма) 

КТКВК 
місцевих 
бюджетів 

Найменування 
програми/підпрограми 

видатків та кредитування 
місцевих бюджетів Всього 

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії 

Всього Споживання
оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

розвитку  бюджет 
розвитку 

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку 

(спеціального 
фонду) 

Разом 

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



1513010   

Надання пільг та житлових 
субсидій населенню на 
оплату електроенергії, 
природного газу, послуг 
тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної 
плати , вивезення 
побутового сміття та рідких 
нечистот  0                   0

1513011 090201 

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, дітям війни, 
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 
та  реабілітованим 
громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами,  -100 000                   -100 000



на житлово-комунальні 
послуги  

  090407 

Компенсація населенню 
додаткових витрат на 
оплату послуг 
газопостачання, 
центрального опалення та 
централізованого 
постачання гарячої води 100 000                   100 000

  40 
Департамент міського 
господарства 0 0 0 5 369 200 2 723 200 0 0 2 646 000 2 646 000 0 5 369 200



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)    2 723 200 2 723 200       2 723 200

4017460 180409 

Внески до статутного 
капіталу суб'єктів 
господарювання    2 646 000     2 646 000 2 646 000  2 646 000

4010080 010116 

Керівництво і управління у 
сфері міського 
господарства 7 003     0             7 003

4016060 100203 
Благоустрій міст, сіл, 
селищ -186 043     0             -186 043



4018600 250404 Інші видатки, в т. ч. 179 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 040

4018601   

Програма регулювання 
чисельності безпритульних 
тварин  гуманними 
методами в м. Ужгороді -21 920     0             -21 920

4018603   

Програма виконання 
рішень судів та інших 
виконавчих документів 200 960                   200 960

    Разом видатків  0 0 0 5 369 200 2 723 200     2 646 000 2 646 000   5 369 200
                            

                      
Секретар ради                                                                                                                                                                                           В.Щадей   

 



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

40 Департамент міського господарства -7 003 2 646 000,00 2 638 997,00

180409

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

Програма фінансової підтримки комунальних 
підприємств м. Ужгорода на 2013-2015 роки 2 646 000,00 2 646 000,00

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
Програма благоустрою м. Ужгорода на 2012-
2015 роки -186 043 -186 043,00

250404 Інші видатки

Програма регулювання чисельності 
безпритульних тварин гуманними методами в 
м. Ужгороді на 2012-2014 роки -21 920 -21 920,00

250404 Інші видатки
Програма виконання рішень судів та інших 
виконавчих документів 200 960 200 960,00

47 Управління  капітального будівництва -130 000,00 -130 000,00

150101 Капітальні вкладення  
Програма розвитку дошкільної освіти 
м.Ужгорода на період до 2017 року -130 000,00 -130 000,00

Всього -7 003,00 2 516 000,00 2 508 997,00

Додаток  4

від  11.07.2014  р.  №  1353

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 XXІІІ   сесії міської ради VІ  скликання

1



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 2 646 000

150 101 Капітальні вкладення Капітальні видатки -1 451 000

150 101 Капітальні вкладення Реконструкція вул. Гранітної 1 451 000

180 409 

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

Капітальні видатки на внески в статутні капітали
комунальних підприємств 2 646 000

 47 Управління капітального будівництва 0

150 101 Капітальні вкладення  
Капітальний ремонт будівлі та благоустрою
території ДНЗ №6 по вул. Капітульній 130 000

150 101 Капітальні вкладення  
Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні
"Боздош" -130 000

Разом : 2 646 000

Додаток 5
до рішення XXІІІ сесії міськради VI скликання

від  11.07.2014 р.  № 1353

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

Зміни капітальних видатків та переліку об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2014 році змінюються
(грн.)

Разом видатків 
на поточний рік

1



( грн.)

Разом
   у  т. ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 2 646 000,00 2 646 000,00 2 646 000,00

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 0,00 2 646 000,00 2 646 000,00 2 646 000,00

208100 На початок періоду 2 646 000,00 2 646 000,00 2 646 000,00

Всього за типом кредитора 0,00 2 646 000,00 2 646 000,00 2 646 000,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 2 646 000,00 2 646 000,00 2 646 000,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0,00 2 646 000,00 2 646 000,00 2 646 000,00

602100 На початок періоду 2 646 000,00 2 646 000,00 2 646 000,00

Всього за типом боргового зобов'язання 0,00 2 646 000,00 2 646 000,00 2 646 000,00

Секретар ради В. Щадей

Додаток 6
до рішення XXІІІ  сесії міської ради VI скликання 

від   11.07.2014 р.    № 1353

Джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2014 рік 

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

Разом



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

40 Департамент міського господарства 0

010116 Органи місцевого самоврядування 7 003

250404 Інші видатки 179 040

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ -186 043

Всього 0

Секретар ради В. Щадей

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 ХХІІІ сесії  міської ради VІ скликання 
Додаток  7

нарахування 
на оплату 
праці

продукти 
харчування

з них:

заробітна 
плата

Видатки загального фонду

від    11.07.2014 р.  № 1353                     

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

оплата 
комунальних 
послуг та 

енергоносіїв



Додаток  8

(грн.)

        Видатки спеціального фонду

з них:

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього Споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії 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

40 Департамент міського господарства 2 646 000 2 646 000 2 646 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької діяльності     2 646 000 2 646 000 2 646 000

Разом видатків 2 646 000 2 646 000 2 646 000

В. Щадей

до рішення XXІІІ сесії міськради VІ  скликання
від  11.07.2014 р.  № 1353

Секретар ради

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків Назва головного розпорядника коштів

з них:
з них:

Спрямування частини залишку коштів, що склався на початок 2014 року 

за головними розпорядниками коштів міського бюджету
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