
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_ XIV_ сесія   __VІ__ скликання 
(2-є пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від 27.09.12      м. Ужгород     № 636                                      
 
 

Про зміни до бюджету 
міста на 2012 рік 
 

Відповідно до п. 23, ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 
в Україні”, ст.ст.  23, 78 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок про 
обсяг залишку коштів спеціального фонду міського бюджету від 05.09.2012 р. 
№648, розпоряджень голови Закарпатської ОДА від 03.08.2012 р. №358 "Про 
розподіл субвенції з державного бюджету” та від 07.08.2012 р. №365 "Про 
перерозподіл обсягів субвенції"   

       
    міська рада ВИРІШИЛА: 

  
1. Уточнити плановий обсяг доходів бюджету міста на 2012 рік згідно з 

додатком 1. 
 

2. Затвердити зміни розподілу асигнувань загального фонду у межах 
загального обсягу за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 2. 

 
3.  Затвердити розподіл видатків спеціального фонду бюджету на 2012 рік за 

рахунок залишку коштів на 01.01.2012 року за головними розпорядниками коштів 
згідно  з додатком 3. 

 
4. Затвердити зміни розподілу асигнувань спеціального фонду бюджету у 

межах загального обсягу 2012 року за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 4. 

 
5. Затвердити розподіл коштів у 2012 році за рахунок субвенції з державного 

бюджету за головними розпорядниками згідно з додатком 5. 
 
6. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2012 рік 

згідно з додатком 6. 
 
7. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2012 році перерозподіляються згідно з додатком 7. 
 



8. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2012 рік 
за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм згідно з 
додатком 8.  

 
9. Затвердити розподіл коштів за рахунок внесення змін до доходів міського 

бюджету на 2012 рік по спеціальному фонду за головними розпорядниками 
коштів згідно  з додатком 9. 

 
10. У додатку 11 „ Перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2012 році перерозподіляються" до рішення ХІІІ сесії міської ради VI скликання від 
20.07.2012 р. №554 „ Про зміни до бюджету міста на 2012 рік” змінити назву 
об’єкта, а саме: 

з "Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу 
"Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І -ІІ ст."; 

на "Капітальний ремонт покрівлі та частини приміщень навчально-
виховного комплексу "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І -ІІ ст." 

 
11. У додатку 6 „Перелік об’єктів, видатки на які у 2012 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку” до рішення ХІ сесії міської 
ради VI скликання від 30.12.2011 р. №416 „ Про бюджет міста на 2012 рік” 
змінити назву об’єкту, а саме: 

з капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій             
пр. Свободи, 55-63; 

на капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій             
пр. Свободи, 49-55. 

 
 
Міський голова        В. Погорелов 



Додаток 1
до рішення  ХІV      сесії міськради   VІ        скликання
від   27.09.12                     2012№ 636

(грн.)

Разом
у т.ч. 
бюджет 
розвитку1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 2 660 000 2 490 000 2 660 000
12000000 Податки на власність  170 000 170 000
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 170 000 170 000
12030100 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) 30 000 30 000
12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) 140 000 140 000
18050000 Єдиний податок 2 490 000 2 490 000 2 490 000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 490 000 2 490 000 2 490 000
30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ -2 490 000 -2 490 000 -2 490 000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу -2 490 000 -2 490 000 -2 490 000

31030000 
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та 
майна, що перебуває в комунальній власності -2 490 000 -2 490 000 -2 490 000

50000000  ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 13 733 13 733

50110000

Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 13 733 13 733

Всього доходів 183 733 183 733

40000000 Офіційні трансферти 5 000 17 766 600 17 771 600
41000000 Від органів державного управління 5 000 17 766 600 17 771 600
41030000 Субвенції 5 000 17 766 600 17 771 600

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу 5 000 5 000

41036600 

у ц д р д у ц д
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 17 766 600 17 766 600

Разом доходів 5 000 17 950 333 17 955 333

Міський голова                                                    В.Погорелов

Спеціальний фонд

Уточнення обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2012 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 Міськвиконком -11 873,00

250404 Інші видатки, в т.ч.: -11 873,00

Програма комплексного забезпечення містобудівною 
документацією міста Ужгород ( проведення нормативної 
грошової оцінки земель м. Ужгорода) -11 873,00
Програма  формування позитивного інвестиційного іміджу 
міста Ужгород на 2012 рік -70 000,00
Програма розвитку туристичної галузі міста Ужгород на 
2012 рік 70 000,00

14 Відділ охорони здоров"я 11 873,00 -11 000,00 -4 000,00 -10 000,00 -13 550,00 -10 000,00

080101 Лікарні -20 000,00 -10 000,00 -10 000,00

080203 Пологові будинки -10 000,00 -3 550,00

080209 Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги 51 873,00 -11 000,00 -4 000,00

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) -10 000,00 -10 000,00

24 Управління у справах культури,спорту,сім"ї та молоді 0,00 73 368,00 26 632,00 0,00 0,00 0,00

130107
Утримання та навчально- тренувальна робота дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 100 000,00 73 368,00 26 632,00

130112
Інші видатки ( Програма навчання плаванню дітей і 
розвитку водних видів спорту на 2011-2015 роки) -100 000,00

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Додаток  2
до рішення  ХІV сесії  міської ради VІ скликання 

від    27.09. 2012р.  № 636              

Зміни розподілу асигнувань загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього

з них:

заробітна 
плата

нарахування 
на заробітну 

плату

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

інші поточні 
трансферти 
населенню

комунальні 
послуги та 
енергоносії



Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього

з них:

заробітна 
плата

нарахування 
на заробітну 

плату

продукти 
харчування

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

інші поточні 
трансферти 
населенню

комунальні 
послуги та 
енергоносії

10 Управління освіти 0,00 -75 000,00 -27 225,00 0,00 0,00 102 225,00 0,00

070101 Дошкільні заклади освіти 0,00 -75 000,00 -27 225,00 102 225,00

401 Головне управління міського господарства -5 842,99 -4 164,15 -1 678,84

010116 Органи місцевого самоврядування -5 842,99 -4 164,15 -1 678,84

40 Департамент міського господарства 5 842,99 0,00 -6 402,01 0,00 0,00 0,00 0,00

010116 Органи місцевого самоврядування 5 842,99 -6 402,01

Разом видатків 0,00 -16 796,15 -12 673,85 -10 000,00 -13 550,00 102 225,00 -10 000,00

Міський голова В.Погорелов



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 Міськвиконком 11 873 11 873

160101

Землеустрій (по Програмі комплексного 
забезпечення містобудівною документацією 
міста Ужгород) 11 873 11 873

40 Департамент міського господарства 95 197 95 197

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (інші видатки на 
виконання постанови про стягнення) 95 197 95 197

Разом видатків: 107 070 107 070

 В. Погорелов

в тому числі бюджет 
розвитку

Міський голова

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання

з них:

розвитку

за головними розпорядниками коштів

        Видатки спеціального фонду

Додаток 3
до рішення XIV сесії міської ради VI скликання 

від 27.09. 2012р.   № 636

Розподіл видатків спеціального фонду бюджету на 2012 рік за рахунок залишку коштів на 01.01.2012 року



до рішення XIV сесії міської ради VI скликання 

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

в тому числі 
бюджет 
розвитку

капітальні видатки за 
рахунок коштів, що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку

1 2 7 8 9 10 11 12 13
10 Управління освіти 500 000 500 000 500 000

150101 Капітальні вкладення 19 485 19 485 19 485

150110
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво 
та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 480 515 480 515 480 515

40 Департамент міського господарства -40 000 20 000 -60 000 -60 000

150101 Капітальні вкладення -201 000 -201 000 -201 000

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних 
катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших 
аварійних об'єктах комунальної власності 141 000 141 000 141 000

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади (інші видатки на 
виконання постанови про стягнення) 20 000 20 000

47 Відділ капітального будівництва -460 000 -460 000 -440 000

150101 Капітальні вкладення -722 360 -722 360 -722 360
в т.ч.  згідно Програми регулювання чисельності безпритульних 
тварин гуманними методами в м.Ужгород на 2012-2014рр. 30 000 30 000 30 000

150110
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво 
та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів -77 016 -77 016 -77 016

150114
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво 
та реконструкція лікарень загального профілю 389 341 389 341 389 341

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання техногенних 
катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших 
аварійних об'єктах комунальної власності -29 965 -29 965 -29 965

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади -20 000 -20 000

Разом видатків: 0 20 000 -20 000 0

Додаток 4

Зміни розподілу асигнувань спеціального фонду бюджету у межах загального обсягу 2012 року

за головними розпорядниками коштів

        Видатки спеціального фонду

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього Споживання

з них:

розвитку

від  27.09.   2012р.   № 636



 В. ПогореловМіський голова



(грн.)

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 Управління праці та соціального захисту населення 5 000 5 000

090202

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 перед Батьківщиною, 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 на 
придбання твердого палива та скрапленого газу 1 608 1 608

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою,на придбання твердого палива 475 475

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного поботового 
палива і скрапленого газу 2 917 2 917

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Всього

з них:

Всього

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

в тому числі 
бюджет 
розвитку

оплата 
праці   

нарахування 
на заробітну 

плату       

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

Споживання

з них:

за головними розпорядниками 

Видатки загального фонду

Додаток 5
до рішення ХIV сесії міськради VІ  скликання

від  27.09. 2012 р. № 636

Розподіл коштів  в 2012 році за рахунок  субвенції з державного бюджету

Видатки спеціального фонду

Разом

розвитку

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
40 Департемент міського господарства 17 766 600 17 766 600 17 766 600

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та 
постачалася населенню, яка виникла в зв'язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової  енергії 
тарифам, що затверджувалися або погоджувалися 
відповідними органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування (17766600 грн.-Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного 
господарства м. Ужгород) 17 766 600 17 766 600 17 766 600
Разом видатків 5 000 17 766 600 17 766 600 17 771 600

Міський голова                                                                                                                                                                                   В.Погорелов



( грн.)

Разом
У т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0 107 070 0 107 070 

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 0 107 070 0 107 070 

208100 На початок періоду 107 070 107 070 

208400
Кошти,що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)

Всього за типом кредитора 0 107 070 0 107 070

600000 Фінансування за активними операціями 0 107 070 0 107 070 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 0 107 070 0 107 070 

602100 На початок періоду 107 070 107 070 

602400
Кошти,що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду)

Всього за типом боргового зобов'язання 0 107 070 0 107 070 

Міський голова В. Погорелов

Додаток 6
до рішення XIV сесії міської ради VI скликання 

від    27.09.  2012р.   № 636

Джерела фінансування бюджету м.Ужгорода на 2012 рік 

Код Назва Загальний фонд
Спеціальний фонд

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

10 Управління освіти 500 000

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт тепломережі ДНЗ №16 на вул.Айвазовського, 
9 19 485

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Капітальний ремонт системи опалення Лінгвістичної гімназії 
ім.Т.Г.Шевченка 500 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №5 по пл.Ш.Петефі,36 45 600

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Капітальний ремонт котельні,  системи опалення  та гарячого 
водопостачання ЗОШ №19 по вул.Легоцького, 125 31 850

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №16 по вул. 
Жатковича, 24 -40 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Капітальний ремонт системи опалення  Угорськомовної гімназії по  
вул. Грушевського, 39А -37 450

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Капітальний ремонт  обладнання в котельні НВК Ужгородський 
економічний ліцей на пл. Ш.Петефі, 15 -19 485

40 Департамент міського господарства -60 000

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міських доріг 
(посилення опор) вул. Ак. Корольова, вул. Мукачівська -25 600

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт зелених насаджень -19 125

150101 Капітальні вкладення

Капітальний ремонт ліфтів (згідно Програми модернізації, 
капітального ремонту, заміни ліфтів та систем диспетчеризації 
в житловому фонді м.Ужгорода на 2012-2014 роки),в т.ч. 44 725

Додаток 7
до рішення XIV сесії міської ради VI скликання 

від   27.09.  2012р.   № 636

Перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2012 році  перерозподіляються
(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 

Разом
видатків на 
поточний рік

1



1 2 3 4 5 6 7

150101 Капітальні вкладення вул. Перемоги,149 (1-5) -8 468
150101 Капітальні вкладення вул. Джамбула,78 (1,2) -19 234
150101 Капітальні вкладення вул. Минайська,29 (1,2) -10 805
150101 Капітальні вкладення вул. Залізнична,4/22 (1,4,5) 28 232
150101 Капітальні вкладення вул. Г.Свободи,9а 13 000
150101 Капітальні вкладення вул. Г.Свободи,9 15 000
150101 Капітальні вкладення вул. Заньковецької,7 7 000
150101 Капітальні вкладення вул. Минайська,9 (1,2) 12 000
150101 Капітальні вкладення вул. Г.Артемовського,14(1) 8 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пл. Театральна -302 000

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій                                  
пр. Свободи,49-55 70 300

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку  провул. 
Університецький, 11 99 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт вул. Легоцького-8-Березня-Можайського -68 300

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання 
техногенних катастроф у житлово-комунальному 
господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Грушевського,25 141 000

47 Відділ капітального будівництва -440 000

150101 Капітальні вкладення
Виготовлення ПНР та будівництво пішоходного мосту через ріку 
Уж в районі площі Б. Хмельницького -100 000

150101 Капітальні вкладення
Будівництво газопроводу від ГРП м-н Сторожниця до 
вул.Єнківської -374 297

150101 Капітальні вкладення Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош" -130 000

150101 Капітальні вкладення

Будівництво притулку для безпритульних тварин по вул.Загорській 
(виготовлення проекту)                                                                   
(Згідно Програми регулювання чисельності безпритульних тварин 
гуманними методами в м.Ужгород на 2012-2014рр.) 30 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №38 31 487

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №39 20 450

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція комплексного благоустрою території Горянської 
церкви "Ротонда" -200 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Будівництво міні-котелень ЗОШ № 19,ДНЗ № 42 -136 140

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Будівництво підвідного газопроводу для АНВК  по вул.Підгірній 71 886,00

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Будівництво септика для будівлі ЗОШ №16 -100 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Будівництво станції біологічної очистки побутових стічних вод 
ЗОШ №16 270 000

2



1 2 3 4 5 6 7

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Капітальний ремонт актового залу ЗОШ №5 51 347

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ № 12 -44 109

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу 
Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І -ІІ ст." -750 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Капітальний ремонт даху НВК "Ужгородський економічний ліцей, 
ЗОШ І -ІІ ступенів" 700 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкція приміщень шкільної майстерні під їдальню 
Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка 300 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Реконструкція системи опалення Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка -440 000

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Капітальний ремонт приміщень сімейної амбулаторії по вул. 
Перемоги,161/1 389 341

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання 
техногенних катастроф у житлово-комунальному 
господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності Упередження аварій на об'єктах комунального господарства -149 965

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання 
техногенних катастроф у житлово-комунальному 
господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності Капітальний ремонт покрівлі СШМД 120 000

Разом видатків: 0

Міський голова  В. Погорелов
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Додаток  8
до рішення ХІV  сесії міськради VІ  скликання
від   27.09. 2012 р. № 636

        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

03 Міськвиконком -11 873 0 0 19 562 12 680 0 0 6 882 0 0 7 689

0310220 010116
Керівництво і управління у сфері органів 
виконавчої влади міста 0 0

250404 Інші видатки -11 873 0 -11 873

0318060

Програма комплексного забезпечення 
містобудівною документацією міста 
Ужгород

-11 873
-11 873

0318070
Програма  формування позитивного 
інвестиційного іміджу міста Ужгород 

-70 000
-70 000

0318080
Програма розвитку туристичної галузі 
міста Ужгород 70 000 70 000

0318090

Програма розмежування земель 
державної та комунальної власності в 
межах міста Ужгород 0

0313820 090802
Заходи державної політики з питань дітей 
та їх соціального захисту 0 0

Міська Програма подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності та 
захисту прав дітей 0 0

Міська Програма виконання заходів 
Загальнодержавної Програми 
"Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини" 0 0

0317210 160101 Проведення заходів із землеустрою 11 873 11 873 11 873

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгорода на 2012 рік
за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

0319220 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 7 689,00 807 6 882 7 689

10 Управління освіти 2 307 283,00 -75 000,00 2 409 508,00 663 050,00 0,00 0,00 0,00 663 050,00 663 050,00 0,00 2 970 333,00

070000 ОСВІТА 2 307 283,00 -75 000,00 2 409 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 307 283,00

1010220 010116 Керівництво і управління у сфері освіти 0,00 0,00

1011010 070101 Дошкільна освіта 6 117,54 -75 000,00 108 342,54 0,00 6 117,54

1011020 070201

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами 
( в т.ч. школою-дитячим садком , 
інтернатом при школі ), спеціалізованими 
школи, ліцеями, гімназіями, колегіумами 2 289 165,46 2 301 165,46 0,00 2 289 165,46

1011170 070802

Методичне забезпечення діяльності 
навчальних закладів та інші заходи у 
галузі освіти 12 000 0 12 000

1011190 070804
Централізоване ведення бухгалтерського 
обліку 0 0

1011200 070805
Здійснення централізованого 
господарського обслуговування 0 0

070807 Інші освітні програми 0 0

1011800

Програма підтримки обдарованої 
учнівської молоді  м. Ужгорода

0 0

1011260 070808

Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років 0 0

1016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -300 515 -300 515 -300 515 -300 515



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

1016350 150110

Проведення невідкладних віднов-
лювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 803 565 803 565 803 565 803 565

1016355 150110

р
лювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 160 000 160 000 160 000 160 000

1019220 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 0 0

14 Відділ охорони здоров"я 1 526 275 639 990 0 0 0 0 0 0 0 0 1 526 275

1410220 010116
Керівництво і управління у сфері охорони 
здоров'я 0 0

1411140 070701

Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації (академії, інститути, 
центри підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, вдосконалення) 0 0

080000 Охорона здоров'я всього 1 526 275 639 990 0 0 0 0 0 0 0 0 1 526 275

1412010 080101
Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 592 545 265 990 0 592 545

в т. ч.за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету 362 545 265 990 362 545

1412050 080203
Лікарсько-акушерська  допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим 212 169 163 000 0 212 169
в т. ч.за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету 222 169 163 000 222 169

1412053 080203
Лікарсько-акушерська  допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим 0 0

1412110 080209
Надання швидкої та невідкладної 
медичної допомоги населенню 171 372 62 000 0 171 372



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

в т. ч.за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету 99 499 73 000 99 499

1412120 080300
Амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню 193 087 149 000 0 193 087

в т. ч.за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету 203 087 149 000 203 087

081002 Інші заходи по охороні здоров"я 357 102 0 357 102

1412800

 Міська комплексна програма "Розвиток  
нефрологічної та гемодіалізної служби в 
місті "  0

1412810

Програма медичного забезпечення 
ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної 
війни  за рахунок іншої субвенції з 
обласного бюджету, в т.ч.: 357 102 357 102

на поліпшення стоматологічного 
здоров'я населення 56 002 56 002
на медикаментозне забезпечення 
ветеранів ВВв та забезпечення виробами 
медичного призначення пільгової 
категорії населення 301 100 301 100

1412820

Програма  лікування хворих з гострим 
інфарктом міокарда із застосуванням 
тромболітичної терапії 0

1412830

Програма забезпечення пожиттевої терапії 
хворих-інвалідів ендокринологічного 
профілю 0

1412840

Програма внутрішнього епідеміологічного 
контролю закладів бюджетної сфери м. 
Ужгорода  0

1412220 081006
Програми і централізовані заходи  з 
імунопрофілактики 0 0



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

1412230 081007
Програми і централізовані заходи по 
боротьбі з туберкульозом 0 0

081008
Програми і централізовані заходи 
профілактики СНІДу 0 0

1412250 081009

Забезпечення централізованих заходів з 
лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 0 0

1412260 081010
Централізовані заходи з лікування 
онкологічних хворих 0 0

15
Управління  праці та соціального 
захисту населення 1 445 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 445 800

1510220 010116
Керівництво і управління у сфері 
соціального захисту населення міста 0 0

1511072 070303

Забезпечення належних умов для 
виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях 3 100 0 3 100



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

1513010 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,  на 
житлово-комунальні послуги -600 000 0 -600 000



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

1513022 090202

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, 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  на придбання твердого  
палива та скрапленого газу 1 608 0 1 608

1513032 090203

Надання інших 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,  ветеранам праці, 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 0 0



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

Надання пільг ветеранам військової 
служби, ветеранам органів внутрішніх 
справ, ветеранам податкової міліції, 
ветеранам державної пожежної охорони, 
ветеранам Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранам служби 
цивільного захисту, ветеранам Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби 
цивільного захисту  та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком, хворобою або вислугою 
років військовослужбовцям Служби 
безпеки України, працівникам міліції, 



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

1513042 090204

осіб начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих 
або померлих у зв"язку з виконанням 
службових обов"язків, непрацездатним 
членам сімей, які перебували на їх 
утриманні, звільненим з військової 
служби особам, які стали інвалідами під 
час проходження військової служби, 
батькам та членам сімей 
військовослужбовців, які загинули 
(померли) або пропали без вісти під час 
проходження військової служби, батькам 
та членам сімей осіб рядового і 
начальницького складу органів і 
підрозділів цивільного захисту, Державної 
служби спеціального зв"язку та захисту 
інформації України, які загинули 
(померли), пропали без вісти або стали 
інвалідами при проходженні служби, на 
житлово-комунальні послуги 0 0



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

Надання пільг ветеранам військової 
служби, ветеранам органів внутрішніх 
справ, ветеранам податкової міліції, 
ветеранам державної пожежної охорони, 
ветеранам Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранам служби 
цивільного захисту, ветеранам Державної 
служби спеціального зв'язку та захисту 
інформації України, вдовам (вдівцям) 
померлих (загиблих) ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів податкової міліції, 
ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранів служби 
цивільного захисту  та ветеранів 
Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України, звільненим зі 
служби за віком, хворобою або вислугою 
років працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової міліції, 
рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, дітям (до 
досягнення повноліття) працівників 
міліції, 

1513052 090205

осіб начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, 
державної пожежної охорони, загиблих 
або померлих у зв"язку з виконанням 
службових обов"язків, непрацездатним 
членам сімей, які перебували на їх 
утриманні,  на придбання твердого палива -225 0 -225
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1513072 090207

Надання пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам ( на час опікунстві) дітей 
померлих громадян, смерть яких 
пов"язана з Чорнобильською катастрофою 
на житлово-комунаьні послуги  0 0

1513082 090208

Надання пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей 
померлих громадян, смерть яких пов'язана 
з Чорнобильською катастрофою, на 
придбання твердого палива 350 350

1513092 090209

Надання  інших пільг громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам ( на час опікунства ) дітей 
померлих громадян, смерть яких 
пов"язана з Чорнобильською катастрофою 0 0

1513132 090214
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з послуг зв'язку 0 0

1513142 090215
Надання пільг багатодітним сім'ям на 
житлово-комунальні послуги 0

1513152 090216

Надання пільг багатодітним сім'ям на 
придбання твердого палива та 
скрапленого газу -400 -400

1513162 090302
Надання допомоги у зв”язку з вагітністю 
та пологами 298 330 0 298 330

1513172 090303
Надання допомоги на догляд  за дитиною 
віком до трьох років 1 153 695 0 1 153 695
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1513182 090304
Надання  допомоги при народженні 
дитини -2 220 135 0 -2 220 135

1513192 090305
Надання допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування 247 475 0 247 475

1513202 090306
Надання допомоги на дітей одиноким 
матерям 755 800 0 755 800

1513212 090307
Надання тимчасової державної допомоги 
дітям 276 075 0 276 075

1513222 090308
Надання допомоги при усиновленні 
дитини 56 820 0 56 820

1513232 090401
Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім"ям 511 230 0 511 230

1513242 090405

Надання субсидій  населенню для 
відшкодування  витрат на оплату житлово-
комунальних послуг  0 0

1513252 090406

Надання субсидій населенню для 
відшкодування витрат на придбання 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 3 667 0 3 667

090412
Інші видатки на соціальний захист 
населення 0 0

1513550
Програма додаткових гарантій 
соціального захисту громадян  0

1523330 091204

Забезпечення соціальними послугами за 
місцем проживання громадян, які не 
здатні до самообслуговування у зв'язку з 
похилим віком, хворобою, інвалідністю 0 0

1513340 091205

Забезпечення соціальними послугами 
громадян похилого віку, інвалідів, дітей-
інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування, потребують 
сторонньої допомоги,фізичними особами 0 0
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Надання пільг населенню (крім ветеранів 
війни і праці, військової служби, органів 
внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг і природного газу 

1513460 091207

(Програма фінансування видатків на 
житлово-комунальні послуги  Почесним 
громадянам м. Ужгорода  та делегатам І 
з'їзду Народних Комітетів  Закарпатської 
України ) 0 0

1513470 091209

Надання фінансової підтримки 
громадським організаціям інвалідів і 
ветеранів, діяльність яких має соціальну 
спрямованість 0 0

Програма підтримки діяльності громадських 
організацій міста соціального спрямування 0

Програма діяльності медико-соціального 
реабілітаційного центру "Дорога життя" 0

1513372 091300
Надання державної соціальної допомоги 
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 958 410 0 958 410

1513380 091303

Компенсаційні виплати інвалідам на 
бензин, ремонт, технічне обслуговування  
автомобілів, мотоколясок і на транспортне 
обслуговування 0

1513402 170102

Компенсаційні виплати на пільговий 
проїзд автомобільним транспортом  
окремим категоріям громадян 0 0

1513422 170302

Компенсаційні виплати за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті 0 0
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401
Головне управління міського 
господарства -5 842,99 -4 164,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 842,99

4010220 010116
Керівництво і управління у сфері міського 
господарства -5 842,99 -4 164,15 0,00 -5 842,99

40 Департамент міського господарства -994 157,01 0,00 -1 000 000,00 20 520 654,00 20 615 924,00 0,00 0,00 -95 270,00 -553 005,00 0,00 19 526 496,99

4010220 010116
Керівництво і управління у сфері міського 
господарства 5 842,99 0,00 5 842,99

4016080 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ -1 031 700 -1 000 000 0 -1 031 700

4016180 100602

Погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, що 
вироблялася, транспортувалася та 
постачалася населенню, яка виникла в 
зв'язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової  енергії тарифам, що 
затверджувалися або погоджувалися 
відповідними органами державної влади 
чи органами місцевого самоврядування 19 399 500 19 399 500 19 399 500

4016310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -436 000 -436 000 -436 000 -436 000

4016313 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території 100 000 100 000 100 000 100 000

4016430 150121

Попередження аварій та запобігання 
техногенним катастрофам у житлово-
комунальному господарстві та на інших 
аварійних об'єктах комунальної власності 141 000,00 141 000,00 141 000,00 141 000,00

4016710 170703
Утримання та розвиток інфраструктури 
міських доріг 401 944 330 000 71 944 401 944

4017210 160101 Проведення заходів із землеустрою 0 0

4017360 180409
Внески до статутного капіталу суб'єктів 
господарювання -358 005 -335 791 -22 214 -358 005 -358 005
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4019130 240603
Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного середовища 50 000 50 000 50 000

4019135 240603
Ліквідація іншого забруднення
навколишнього природного середовища 50 000 50 000 50 000

4019220 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 1 172 215 1 172 215 1 172 215

250404 Інші видатки, в т. ч. 31 700 0 31 700

4018060

Програма приватизації та перелік 
об'єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2012 році 0

4018070

Програма регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними
методами в м. Ужгороді на 2012-2014
роки 31 700 31 700

24
Управління у справах культури, 
спорту,сім"ї та молоді 229 416 247 068 0 47 784 0 0 0 47 784 35 170 35 170 277 200

2410220 010116
Керівництво і управління у сфері 
культури, спорту, сім'ї та молоді 0 0

2413830 091101
Утримання центрів соціальних служб для 
сім"ї, дітей та молоді 243 230 173 700 35 170 35 170 35 170 35 170 278 400

в т. ч.за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету 242 030 173 700 35 170 35 170 35 170 35 170 277 200

2413840 091102
Програми і заходи центрів соціальних 
служб для сім"ї , дітей та молоді 0 0

2413850 091103
Соціальні програми і заходи державних 
органів у справах молоді -1 200 0 -1 200

Культура і мистецтво,в т.ч.: -12 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 614
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2414060 110201 Бібліотеки -12 614 0 -12 614

2414090 110204
Палаци і будинки культури, клуби та інші 
заклади клубного типу 0 0

2414100 110205 Школи естетичного виховання дітей 0 0

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 0 0

2414800

Програма відзначення в місті Ужгород 
державних та місцевих свят, історичних 
подій, знаменних і пам'ятних дат та 
інших заходів 0 0

120201
Підтримка періодичних видань (газет та 
журналів) 0 0

2417120

Програма висвітлення діяльності 
Ужгородської міської ради , проблем 
життєдіяльності міста в газеті 
"Ужгород" 0 0

2415010 130102

Проведення навчально-тренувальних 
зборів і змагань з олімпійських видів 
спорту 0 0

2415050 130107
Утримання та навчально-тренувальна  
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 100 000 73 368 0 100 000

0 0
130112 Інші видатки -100 000 0 -100 000

2415150
Програма навчання плаванню дітей і 
розвитку водних видів спорту -100 000 -100 000

2415160
Програма розвитку молодіжного 
велоспорту в м. Ужгороді 0

2415170

Програма розвитку футболу, волейболу, 
баскетболу, боротьби дзюдо, боксу, 
шахів, тенісу, фехтування, кікбоксінгу та 
хокею в м. Ужгороді 0
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бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

2415140 130115
Утримання центрів "Спорт для всіх" та 
проведення заходів з фізичної культури 0 0

2419220 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 12 614 12 614 12 614

 47 Відділ капітального будівництва 0 0 0 1 182 284,00 3 956,00 0,00 0,00 1 178 328,00 1 994 955,00 0,00 1 182 284,00

4710220 010116
Керівництво і управління у сфері 
капітального будівництва 0,00 0,00

4716310 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території -765 529,75 -765 529,75 -765 529,75 -765 529,75

4716313 150101
Реалізація заходів щодо інвестиційного 
розвитку території 0,00 0,00

4716350 150110

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 900 406,75 900 406,75 900 406,75 900 406,75

в т.ч. за рахунок додаткової дотації з 
державного бюджету місцевим бюджетам  
на стимулювання місцевих органів влади 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

4716353 150110

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 758 600,00 758 600,00 758 600,00 758 600,00

4716355 150110

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 36 400,00 36 400,00 36 400,00 36 400,00



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

4716370 150112

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція позашкільних навчальних 
закладів 0,00 0,00

4716380 150114

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального 
профілю 145 078,00 145 078,00 145 078,00 145 078,00

4716383 150114

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція лікарень загального 
профілю 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00

4716410 150119

Будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів 0,00 0,00

4716430 150121

Попередження аварій та запобігання 
техногенним катастрофам у житлово-
комунальному господарстві та на інших 
аварійних об'єктах комунальної власності 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

4719130 240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища 0,00 0,00

4719220 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади -812 671,00 3 956 -816 627,00 -812 671,00

75 Фінансове управління 0 0 0 55 272,00 4 872 0 0 50 400,00 0,00 0,00 55 272,00

7510220 010116
Керівництво і управління в організації 
бюджетного процесу міста 0,00 0,00

7519220 240900

Цільові фонди, утворені Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 55 272,00 4 872 50 400,00 55 272,00



        Видатки загального фонду
з них:

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

капітальні 
видатки на 
рахунок 

коштів, що 
передають

ся із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=4+7

Код  
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів  
(КПКВК)

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 
(КТКВК)

Найменування

        Видатки спеціального фонду

Разом
Всього Споживання

з них:з них:

Всього розвитку
в тому числі 
бюджет 
розвитку

76 Резервний фонд міського бюджету 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00

250102 Резервний фонд 0,00 0,00

Разом видатків 4 496 901 807 894 1 409 508 22 488 606,00 20 637 432 0 0 1 851 174,00 2 140 170,00 35 170,00 26 985 507,00

Міський голова                                                                                                                                                                 В.Погорелов



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

в тому числі 
бюджет 
розвитку

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 
із загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

1 2 7 8 9 10 11 12 13
40 Департамент міського господарства 183 733 183 733

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади (інші видатки на 
виконання постанови про стягнення) 13 733 13 733

170703

Видатки на проведення  робіт, пов"язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг 170 000 170 000

Разом видатків: 183 733 183 733

 В. ПогореловМіський голова

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Всього Споживання

з них:

розвитку

Додаток 9
до рішення XIV сесії міської ради VI скликання 

від  27.09. 2012р.   № 636

Розподіл коштів за рахунок внесення змін до доходів міського бюджету на 2012 рік по спеціальному фонду 
за головними розпорядниками коштів

        Видатки спеціального фонду
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