
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІІІ сесія ІV скликання

РІШЕННЯ

30 грудня 2002 року                                                                м.Ужгород

Про уточнення бюджету 
міста на 2002 рік

Відповідно  до  п.23  ч.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  керуючись  ст.37   Закону  України  “Про
Державний  бюджет  України  на  2002  рік”  та  рішенням  Закарпатської
обласної ради від 25.09.02 № 49 “Про розрахункові обсяги надходжень
до Державного бюджету,  визначені  у додатку № 5 Закону України “Про
Державний бюджет України на 2002 рік “, 

міська рада ВИРІШИЛА:

1.  Внести  зміни  у  додаток  1  рішення  XXXVI  сесії  міської  ради  III
скликання від 24.01.02.” Про бюджет міста на 2002 рік”:

збільшити одержану дотацію на суму 2208,3 тис.грн.;
зменшити надходження: 
-податку  на  прибуток  підприємств  комунальної  власності  на  130,0

тис.грн.;
-місцевих податків і зборів на  535,0 тис.грн.;
-адміністративних  штрафів,  що  накладаються  виконавчими

органами місцевих рад на 80,0 тис.грн.;
-плати за оренду об’єктів,  що знаходяться в комунальній  власності,

на 280,5 тис.грн.

2.  Збільшити  бюджетні  призначення   по  загальному  фонду
головним  розпорядникам  коштів  за  рахунок  одержаної  дотації  на  суму
1182,8 тис.грн., в тому числі:

центральній міській клінічній лікарні на 177,8 тис.грн., в т.ч.:
- по  кодах  1110”Заробітна  плата”  та  1120  “Нарахування  на

заробітну плату” 
у  зв’язку  із  збільшенням  мінімальної  заробітної  плати  ,а  також

недостатнім фондом оплати  праці;
- відділу освіти  по  фінансуванню  загальноосвітніх  закладів

на 
66,9 тис.грн. в т.ч.:
- по  коду  1137  “Поточний  ремонт  обладнання,  інвентарю  та



будівель” на 60,0 тис.грн. у зв’язку з реконструкцією дитячого садка №4
під початкову 

школу №1;
- по коду 1342 “Стипендії “ на 0,7 тис.грн. у зв’язку з призначенням

стипендії Президента ;
- по  КФК  010116  “Органи  місцевого  самоврядування”  на  6,2

тис.грн.;
- по коду 1110 “Заробітна плата” на 4,5 тис.грн.
- по коду 1120 “Нарахування на заробітну плату “ на 1,7 тис.грн.;

управлінню  житлово-комунального  господарствана  620,0
тис.грн.,в т.ч.:

-600,0  тис.грн.  для  утримання  об’єктів  благоустрою  за  виконані
роботи,  які  не  були  включені  у  фактичні  видатки  із-за   відсутності
бюджетних призначень;

-  20,0 тис.грн. на капітальний ремонт житлового фонду;

фінансовому управлінню на 18,0 тис.грн., в т.ч.:
- по  КФК  230100  “Обслуговування  внутрішнього  боргу   по  коду

1200 
“ Виплата процентів за зобов’язаннями “ на 10,0 тис.грн.;
- по КФК 250404 “Інші видатки” по коду 1139 “Оплата інших послуг”

 
на 8,0 тис.грн. за банківське обслуговування та оплату процентів за

овердрафт;

міськво  по  фінансуванню  дошкільних  установ  на  65,3
тис.грн.,в т.ч.

- по  коду  1137  “Поточний  ремонт  обладнання,  інвентарю  і
будівель” 

на  55,3  тис.грн.  у  зв’язку  з  ремонтом  системи  опалення  та
приміщень дошкільних закладів  №№  39,8,34,29; 

- по  коду  1131  “Предмети,  матеріали,  обладнання,  інвентар”  на
10,0  тис.грн.  на  підписку  газет  та  журналів  на  2003  рік  та  придбання
кухонного інвентарю;

управлінню майнової політики міста на 5,7 тис.грн., в т.ч.:
- по коду 1110 “Оплата праці “ на 4,7 тис.грн.;
- по коду 1120 “Нарахування на заробітну плату” на 1,0 тис.грн.
у  зв’язку  з  виплатою  заробітної  плати  та   повним  розрахунком  2

працівників, які вийшли на пенсію;

управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  на  12,3
тис.грн.,     в т.ч.:



- по коду 1110 “Оплата праці”  на  8,6 тис. грн.;
- по коду 1120 “Нарахування на заробітну плату” на 3,7 тис.грн.
у зв’язку з реорганізацією управління та змінами у штатному розписі

(введено в березні додатково 4 штатні одиниці);
управлінню  житлово-комунального  господарства  на  7,0

тис.грн.,в т.ч.:
- по коду 1110 “Оплата праці” на 5,0 тис.грн.;
- по коду 1120 “Нарахування на заробітну плату”  на 2,0 тис.грн.
у зв’язку із змінами у штатному розписі;

міськвиконкому на  42,2 тис.грн.,в т.ч.:
-по  коду  1110  “Оплата  праці”  на  18,7  тис.грн.у  зв’язку  з  змінами  у

штатних розписах та виплаті розрахунків по заробітній платі;
- по коду 1137 “Поточний ремонт будівель, споруд і обладнання” 
на 8,0 тис.грн. на ремонт кабінетів;
- по коду 1161 “Оплата теплопостачання” на 10,0 тис.грн.;
- по коду 1162 “ Оплата водопостачання” на 0,5 тис.грн.;
- по коду 1163 “Оплата електроенергії” на 5,0 тис.грн.;

управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  по  КФК
090412  “Інші  видатки  по  соціальному  захисту  населення”  на  15,0
тис.грн. (допомоги до різдвяних свят.);

управлінню у справах культури , сім’ї, молоді та спорту 
на 152,6 тис.грн., в т.ч.:
по  КФК  110205  “Школи  естетичного  виховання  дітей”  на  2,6

тис.грн.,в т.ч.:
- по коду 1163  “Оплата електроенергії” на 1,0 тис.грн.;
- по коду 1164 “Оплата природного газу “ на 1,6 тис.грн.;
по  КФК  130110  “Фінансова  підтримка  спортивних  споруд”  (стадіон

“Авангард”)  на  150,0  тис.грн.  на  погашення  заборгованості  за  виконані
роботи.

3. Зменшити бюджетні призначення по загальному фонду головним
розпорядникам коштів у зв’язку з невиконанням доходів та зменшенням
асигнувань:

станції  швидкої  медичної  допомоги на  76,5 тис.грн., в т.ч.:
- по коду 1131 “Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар “ на

7,0 тис.грн.;
- по коду 1132 “Медикаменти та перев’язувальні  матеріали” на 1,5

тис.грн. ;
-  по  коду  1134  “М’який  інвентар  та  обмундирування  “  на  1,6

тис.грн.;



-  по коду 1135 “Оплата транспортних послуг” на 10,0 тис.грн.;
- по  коду  1137  “Поточний  ремонт  обладнання,  інвентарю  та

будівель” 
на 6,0 тис.грн.;
-по коду 2110 “Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування” на 50,4 тис.грн.(придбання машини проведено за рахунок
бюджету розвитку);

центральній міській клінічній лікарні  на 205,8 тис.грн. ,в т. ч.:
- по коду 1131  “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” на 
20,0 тис.грн;
- по коду 1132 “ Медикаменти та перев’язувальні матеріали” 
на 100,0 тис.грн.;
-  по  коду  1134  “М”який  інвентар  та  обмундирування  “  на  41,6

тис.грн.;
- по коду 1140 “Видатки на відрядження” на 8,0 тис.грн.;
- по  коду   2110  “Придбання  обладнання  і  предметів

довгострокового користування” на 35,0тис.грн.;
- по  коду  1343  “Інші  поточні  трансферти  населенню”  на  1,2

тис.грн.;

відділу  освіти  по  фінансуванню  дошкільних  установ  на  11,0
тис.грн.по коду 2130“Капітальний  ремонт”;

управлінню праці та соціального захисту населення
 на 4,8 тис.грн. ,в т.ч.:
- по коду 1163 “Оплата електроенергії” на 0,8 тис.грн.;
- по  коду   2110  “Придбання  обладнання  і  предметів

довгострокового користування» на 4,0тис.грн.;

управлінню  житлово-комунального  господарства  на  2,3
тис.грн.  по  коду  2110  «Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування”;

     
управлінню майнової політики міста на 3,9 тис.грн. по коду 1120

“Нарахування на заробітну плату”;
     
управлінню у справах культури, сім’і ,молоді та спорту 
на 2,5 тис.грн.,в т.ч.:
- по коду 1131 “ Предмети, матеріали, обладнання та інвентар “ на

1,5 тис.грн.;
- по коду 1139 “Оплата інших послуг” на 1,0 тис.грн.;

міськвиконкому  на  12,1 тис.грн., в т.ч.:



- по коду 1120 «Нарахування на заробітну плату» на 6,3 тис.грн.;
- по  коду  2110  «Придбання  обладнання  і  предметів

довгострокового користування” на 5,8 тис.грн.;

по  субвенції  з  Державного  бюджету  по  КФК  090405  “Видатки
на надання  субсидій  населенню  на  оплату  електроенергії,  природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг  зв’язку”
на 450,0 тис.грн.;  

міській  дитячій  лікарні  по  коду  2110«Придбання  обладнання  і
предметів довгострокового користування” на 11,0 тис.грн.;

фінансовому  управлінню  по КФК  250404  “Інші  видатки”  по  коду
1170 “Дослідження, розробки та державні програми “ на  8,1 тис.грн.;

відділу освіти по фінансуванню загальноосвітніх  закладів  по
коду 1120 “Нарахування на заробітну плату “ на 100,0 тис.грн.;

управлінню  праці  та  соціального   захисту  населення  на  26,0
тис.грн.,в т.ч.:

-по  КФК  091204  “Територіальні  центри  і  відділення  соціальної
допомоги  на  дому”  по  коду  1120  “Нарахування  на  заробітну  плату”  на  
6,0 тис.грн.;

-по  КФК  170102  “Місцевий  автомобільний  транспорт”  на  20,0
тис.грн.

4. Збільшити бюджетні призначення по загальному фонду головним
розпорядникам  коштів  у  зв’язку  з  проведенням  фактичних  видатків  та
недостатнім розміром асигнувань, затверджених по бюджету:

станції швидкої медичної допомоги на 40,4 тис.грн. у зв’язку із
збільшенням розміру мінімальної заробітної плати,в т. ч.:

-по коду 1110 “Оплата праці” на 30,9 тис.грн.;
-по коду  1120 “Нарахування на заробітну плату “ на 9,5 тис.грн.;

центральній міській клінічній лікарні на 205,8 тис.грн.,в т.ч.:
-по  коду  1110  “Оплата  праці”   та  1120  “Нарахування  на  заробітну

плату”
на  185,8  тис.грн.  у  зв’язку  із  збільшенням  розміру  мінімальної

заробітної зарплати;
- по коду 1133 “Продукти харчування” на 20,0 тис.грн.;

відділу  освіти  по  фінансуванню  дошкільних  установ  на  11,0
тис.грн.  по  коду  1137  “Поточний  ремонт  обладнання,  інвентарю  та



будівель”;

управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  на  4,8
тис.грн.,    в т.ч.:

- по коду 1131 “Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар”  на
2,0 тис.грн.;

- по  коду  1137  “Поточний  ремонт  обладнання,  інвентаря  та
будівель” 

на 2,0 тис.грн.;
- по коду 1138 “Послуги зв’язку” на 0,8 тис.грн.;

управлінню  житлово-комунального  господарства   на  2,3
тис.грн. по коду  1161 “Оплата теплопостачання”;

управлінню майнової політики міста на 3,9 тис.грн. по коду 1110
“Оплата праці”;

управлінню у справах культури, сім’ї ,молоді та спорту 
на 2,5 тис.грн.,в т.ч.:
- по коду 1110 “Оплата праці” на 2,0 тис.грн.;
- по коду 1120 “Нарахування на заробітну плату на 0,5 тис.грн.;

міськвиконкому на  12,1 тис.грн.,в т.ч.:
- по коду 1110 “Оплата праці” на 6,3 тис.грн.;
- по коду 1138 “Послуги зв’язку” на 1,0 тис.грн.;
- по коду 1139 “ Оплата інших послуг” на 1,8 тис.грн.;
- по коду 1140 “Видатки на відрядження” на 3,0 тис.грн.;

по  субвенції  з  Державного  бюджету  по  КФК  090200”Видатки  на
надання  пільг  населенню  на  оплату  електроенергії,  природного  газу,  
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв’язку” 

на 450,0 тис.грн.;

управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  на
надання   пільг  Почесним  громадянам   міста  та  делегатам  І  з’їзду
Народних  Комітетів  по  КФК  090412  “Інші  видатки  по  соціальному
захисту”  на 10,0 тис.грн.;

управлінню  у  справах  культури  ,  сім’ї  молоді  та  спорту  по
КФК

130110  “Фінансова  підтримка  спортивних  споруд”  (стадіон
“Авангард”) 

на  40,0  тис.грн.,в  т.ч.:  20,0  тис.грн.на  оплату  орендної  плати  у
бюджет міста по акту ревізії, 20,0 тис.грн на оплату енергоносіїв;



міській дитячій лікарні на 11,0 тис.грн.,в т.ч.:

- по коду 1161 “Оплата теплопостачання”  на 6,0 тис.грн;
- по коду 1162 “Оплата водопостачання та водовідведення”  на 1,0

тис.грн.;
- по коду 1164 “Оплата природного газу” на 2,0 тис.грн;
- по коду 1165 “Оплата інших комунальних послуг” на 2,0 тис.грн.;

фінансовому  управлінню  по  КФК  250404  “Інші  видатки”  по
коду  2110  “Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
користування” 

на 8,1 тис.грн.;

відділу освіти по фінансуванню загальноосвітніх закладів 
на  100,0  тис.грн.  по  коду  1137  “Поточний  ремонт  обладнання,

інвентаря і будівель”;
управлінню   праці  та  соціального  захисту  населення  по  КФК

090204  “Територіальні  центри  і  відділення  соціальної  допомоги  на
дому” по коду 1110 “Оплата праці” на 6,0 тис.грн.

5.  Зменшити  надходження  від  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення  та   бюджетні  призначення   по  
бюджету розвитку головному розпоряднику коштів управлінню майнової
політики  міста  по  КФК  180409  “Внески  органів  місцевого  
самоврядування в статутні фонди суб’єктів підприємницької  діяльності”
ДКП “Ужгородтеплокомуненерго”  на  500,0 тис.грн.

6.  Збільшити  надходження  плати  за  забруднення  навколишнього
природного середовища та бюджетні призначення по фонду охорони 

навколишнього  середовища  головному  розпоряднику  коштів  -
відділу капітального будівництва  на 5,0 тис.грн.

7. Збільшити доходи по власних надходженнях  бюджетних  установ
та  бюджетні  призначення   по  спеціальному  фонду  по  головних
розпорядниках кредитів на 121,1 тис. грн. в т.ч.:

управлінню у справах культури, сім’ї молоді та спорту 
на 25,5 тис.грн. в т.ч.:

- по  КФК  110205  “Школи  естетичного  виховання  дітей”  на  25,0
тис.грн., в т. ч.:

- по коду 1110 “Оплата праці” на 15,0 тис.грн.;
-  по коду 1120 “Нарахування на заробітну плату” на 5,6 тис.грн.;



- по коду 1135 “ Оплата транспортних послуг” на 0,6 тис.грн.;
- по коду 1139 “Оплата інших послуг” на  3,8 тис.грн.;
- по  КФК   130107  “Утримання  та  навчально-тренувальна  робота

ДЮСШ” по коду 1170 “Дослідження і розробки,  державні  програми”  на
0,5 тис.грн.;

управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення   по  КФК
090405  “Додаткові  виплати  населенню  на  покриття  витрат  по  оплаті
житлово-комунальних  послуг”  по  коду  1343  “Інші  поточні  трансферти
населенню”

 на 3,0 тис.грн.;

міськвиконкому  на 72,6 тис.грн. в т.ч.:
- по коду 1110 “Оплата праці” на 12,4 тис.грн.;
- по коду 1120 “Нарахування на заробітну плату” на 4,6 тис.грн.;
- по коду 1131 “Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар”  на

10,0 тис.грн.;
- по коду 1139 “Оплата інших послуг” на 45,6 тис.грн.;

центральній  міській  клінічній  лікарні  на  20,0  тис.грн.  по  коду
1162 “Оплата водопостачання та водовідведення”.

8. Затвердити розпорядження міського  голови від  16.12.02  № 312
“Про  створення  необхідного  запасу  інвентарю”,  від  29.12.02  №  338
“Про виділення коштів” та рішення виконкому від  25.12.02.  № 388 “Про
придбання  новорічних  подарунків”,  №  387  “Про  розпорядження
міського голови від 20.12.02. № 317”. 

      
9.  На  виконання  ст.  39  Закону  України  “Про  внесення  змін  до

Закону  України  “Про  Державний  бюджет  України  на  2002  рік”  визнати
заборгованість бюджету міста за попередні роки - різницю в тарифах на
оплату послуг населення  по  тепло-,  водопостачанню  і  водовідведенню
між  затвердженими  тарифами  та  фактичною  собівартістю  перед  ДКП
“Ужгородтеплокомуненерго”  в  сумі  4083,8  тис.грн.  і  ДКП  “Виробниче
управління  водопровідно-каналізаційне  господарство”  в  сумі  2442,0
тис.грн.

10.Зважаючи на те, що бюджетний рік закінчується 31 грудня 2002
року,  дозволити  зміни  у  бюджеті  до  кінця  року  провести
розпорядженням  міського  голови  з  наступним  затвердженням  на
черговій сесії міської ради.

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань  бюджету,  фінансів,  системи  оподаткування,



соціально-економічного  розвитку,  управління  майном  міста  і
приватизації,  банківської  діяльності  та  страхування  (голова  комісії  
Кіндрат О.О.)

Міський голова                                                        В.В.Погорєлов


