
       
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 
(1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 24 лютого 2012 р. № 422                                                                                        м. Ужгород 
 
 
 
 

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,   наказу Міністерства 
фінансів України від 29.12.11 №1813 „Про затвердження Змін до бюджетної 
класифікації”, додатків 5 та 6 до рішення XI сесії міської ради VI скликання від 
30.12.2011р. №415 „Про Програму економічного і соціального розвитку м. 
Ужгорода на 2012 рік та основні напрямки розвитку на 2013-і 2014 роки”, 
враховуючи  висновок Головного фінансового управління про відповідність 
бюджетному законодавству України показників міського бюджету м. Ужгород на 
2012 рік  від 23.01.2012 р. №02/02-18/228,   

 
    міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Зменшити плановий обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста 
згідно з додатком 1.  
 

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

 
3. Затвердити зміни асигнувань  на 2012 рік за рахунок зменшення доходів 

міського бюджету по спеціальному фонду бюджету розвитку за головними 
розпорядниками коштів згідно  з додатком 3. 

 
4. Затвердити розподіл видатків спеціального фонду бюджету розвитку  на 

2012 рік за рахунок залишку коштів на 01.01.2012 року, за головними 
розпорядниками коштів згідно  з додатком 4. 

 
 



 
5. 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 5. 

 
6. Затвердити зміни розподілу асигнувань спеціального фонду бюджету  у 

межах загального обсягу 2012 року за головними розпорядниками коштів згідно  з 
додатком 6. 

 
7. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, по яких у 2012 році 

проводиться перерозподіл призначень згідно з додатком 7. 
 
8. Додаток 7 до рішення ХІ сесії Ужгородської міської ради VI скликання  

від 30 грудня 2011 р. № 416 „Про бюджет міста на 2012 рік” викласти в новій 
редакції згідно з додатком 8. 

 
9. Затвердити зміни асигнувань  на 2012 рік  по спеціальному фонду 

бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах,  за головними розпорядниками коштів згідно  з 
додатком 9. 

 
10. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2012 рік 

згідно з додатком 10. 
 
11. В п. 10 рішення ХІ сесії Ужгородської міської ради VI скликання  від 30 

грудня 2011 р. № 416 „Про бюджет міста на 2012 рік” цифри     „3 870,5 тис. грн.” 
читати „ 13 562 529 грн.” 

 
12. В 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’єктів, а саме: 

з    „Капітальний ремонт покрівлі будівлі МДКЛ по вул.Бращайків”; 
   „Капітальний ремонт котельні під спортивний зал лінгвістичної             
гімназії ім.Т.Г.Шевченка”; 

  „Капітальний ремонт приміщень НВК "Ялинка"; 
на  „Реконструкція покрівлі будівлі МДКЛ по вул. Бращайків; 
      „Капітальний ремонт котельні під спортивний зал ЗОШ №1”; 

   „Капітальний ремонт покрівлі НВК "Ялинка". 
 
  
 



 
13. Внести в додаток 1 до рішення  XI сесії міськради VI скликання (4 е 

пленарне засідання) від 30 грудня 2011р. №416 „ Про бюджет міста” наступні 
зміни. 

13.1.Змінити редакції колонок 1 та 2: 
Стара редаткція Нова редакція 

№ 
Код 

Найменування доходів 
згідно із бюджетною 

класифікацією 
Код 

Найменування доходів 
згідно із бюджетною 

класифікацією 
1 11010100 Податок на доходи найманих 

працівників 
11010100 Податок на доходи 

фізичних осіб, що 
сплачується податковими 
агентами, із доходів 
платника податку у вигляді 
заробітної плати 

2 11010800 Податок на доходи фізичних 
осіб - військовослужбовців та 
осіб рядового і 
начальницького складу 

11010200 Податок на доходи 
фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, 
одержаних 
військовослужбовцями та 
особами рядового і 
начальницького складу, що 
сплачується податковими 
агентами 

3 11010300 Податок на доходи фізичних 
осіб на дивіденди та роялті" 

11010400 Податок на доходи 
фізичних осіб, що 
сплачується податковими 
агентами, із доходів 
платника податку інших 
ніж заробітна плата 

4 41030900 Субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг з послуг 
зв'язку та інших 
передбачених законодавством 
пільг, в тому числі 
компенсації втрати частини 
доходів у зв'язку з відміною 
податку з власників 
транспортних засобів та 
відповідним збільшенням 
ставок акцизного податку з 
пального для фізичних осіб 
(крім пільг на одержання 
ліків, зубопротезування, 
оплату електроенергії, 
природного і скрапленого 
газу на побутові потреби, 

41030900  Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на надання пільг 
з послуг зв'язку, інших 
передбачених 
законодавством пільг (крім 
пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату 
електроенергії, природного 
і скрапленого газу на 
побутові потреби, твердого 
та рідкого пічного 
побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків 
і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення 



твердого та рідкого пічного 
побутового палива, послуг 
тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної 
плати (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових 
територій), вивезення 
побутового сміття та рідких 
нечистот) та компенсацію за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян 

побутового сміття та рідких 
нечистот), на компенсацію 
втрати частини доходів у 
зв'язку з відміною податку 
з власників транспортних 
засобів та інших 
самохідних машин і 
механізмів та відповідним 
збільшенням ставок 
акцизного податку з 
пального і на компенсацію 
за пільговий проїзд 
окремих категорій 
громадян 

5  Кошти пайової участі у 
розвитку інфраструктури 
населеного пункту, отримані 
відповідно до Закону України  
"Про регулювання 
містобудівної діяльності" 

24170000 Надходження коштів 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту 

 
13.2. Вилучити на ст. 1 наступні графи:  

 
Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 6 

11010200 Податок на доходи фізичних осіб - 
суб'єктів підприємницької 
діяльності і незалежної 
професійної діяльності 

1454600 1454600 

11011100 Податок на доходи фізичних осіб 
від інших видів діяльності 

1070000 1070000 

11011200 Податок на доходи фізичних осіб 
від продажу нерухомого майна та 
надання нерухомості в оренду 
(суборенду), житловий найм 
(піднайм)" 

3663000 3663000 

11011300 Податок на доходи фізичних осіб 
від продажу рухомого майна та 
надання рухомого майна в оренду 
(суборенду) 

610000 610000 

11011400 Податок на доходи фізичних осіб 
від отриманого платником доходу 
внаслідок прийняття ним у 
спадщину майна, коштів, майнових 
чи немайнових прав 

295000 295000 

 
 
 

 
 



13.3. Графи, зазначені в п.2.2., замінити на наступну : 
 
Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 6 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб , 
що сплачується фізичними 
особами за результатами річного 
декларування 

7092600 7092600 

 
 
 
Міський голова        В.Погорелов 
 
 
 



до рішення  ХІІ сесії міськради  УІ скликання
від  24.02.2012 р.   №

(грн.)

Разом
у т.ч. 
бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ -1 210 000 -1 210 000 -1 210 000 

31000000 Надходження від продажу основного капіталу -1 210 000 -1 210 000 -1 210 000 

31030000

Надходження від відчуження майна, що належить Автономній 
Республіці Крим та майна, що перебуває в  комунальній 
власності -1 210 000 -1 210 000 -1 210 000 

Всього доходів -1 210 000 -1 210 000 -1 210 000 

 В.Щадей

Додаток  1

Зменшення обсягу доходів спеціального фонду бюджету м.Ужгорода на 2012 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

   Секретар ради                                                                                                     

Спеціальний фонд



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6

10 Управління освіти 0 0 0

070201
Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок , інтернат при школі ), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми -59 876 -55 816 -20 260

070807 Інші освітні програми -16 200

070101 Дошкільні заклади освіти -95 312 -33 243 -12 069

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 50 000

070805 Групи централізованого господарського обслуговування 121 388 89 059 32 329

40 Департамент міського господарства -25 042 -17 345 -6 297 -166 018

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ -166 018

010116 Органи місцевого самоврядування -25 042 -17 345 -6 297

401 Головне управління міського господарства 25 042 17 345 6 297

010116 Органи місцевого самоврядування 25 042 17 345 6 297

Разом видатків 0 0 0 -166 018

Секретар ради В.Щадей

Видатки загального фонду

Всього нарахування на 
заробітну плату  

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці  

з них:

від  24.02.2012р.  №                      

Зміни розподілу асигнувань загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Додаток  2
до рішення   ХІІ  сесії  міської ради VІ скликання 



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 7 8 9 10 11 12 13
10 Управління освіти -400 000 -400 000 -400 000

150101 Капітальні вкладення -400 000 -400 000 -400 000

40 Департамент міського господарства -598 725 -598 725 -598 725

150101 Капітальні вкладення -548 954 -548 954 -548 954

18409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності -49 771 -49 771 -49 771

47 Відділ капітального будівництва -211 275 -211 275 -211 275

150101 Капітальні вкладення -50 229 -50 229 -50 229

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів -154 573 -154 573 -154 573

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю -6 473 -6 473 -6 473

Разом видатків: -1 210 000 -1 210 000 -1 210 000 

 В. Щадей

Додаток 3
до рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання 

від     №

Зміни асигнувань  на 2012 рік за рахунок зменшення доходів міського бюджету по спеціальному фонду бюджету розвитку

Секретар ради                                                                       

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Споживання

за головними розпорядниками коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих бюджетів

Всього

        Видатки спеціального фонду

з них:

розвитку
в тому числі 

бюджет розвитку



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

10 Управління освіти 400 000 400 000 400 000

150101 Капітальні вкладення 400 000 400 000 400 000

40 Департамент міського господарства 598 725 598 725 598 725

150101 Капітальні вкладення 548 954 548 954 548 954

18409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності 49 771 49 771 49 771

47 Відділ капітального будівництва 211 275 211 275 211 275

150101 Капітальні вкладення 50 229 50 229 50 229

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 154 573 154 573 154 573

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 6 473 6 473 6 473

Разом видатків: 1 210 000 1 210 000 1 210 000

 В. Щадей

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

Додаток 4
до рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання 

від                №

Секретар ради                                                                       

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Споживання

за головними розпорядниками коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих бюджетів

Всього

        Видатки спеціального фонду

з них:

розвитку
в тому числі 

бюджет розвитку



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
10 Управління освіти 10 741 5 741 5 000

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 10 741 5 741 5 000

40 Департамент міського господарства 882 933 424 309 0 0 458 624

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 536 111 96 611 439 500

240603
Ліквідація іншого забруднення навколишнього 
природного середовища 320 000 320 000

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (інші видатки на 
виконання рішення суду) 26 822 7 698 19 124

47 Відділ капітального будівництва 1 100 000 0 0 0 1 100 000

240900

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

240603
Ліквідація іншого забруднення навколишнього 
природного середовища 1 080 000 1 080 000

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

Додаток 5
до рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання 

від                №

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Споживання

за головними розпорядниками коштів

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Всього

        Видатки спеціального фонду

з них:

розвитку
в тому числі бюджет 

розвитку



1 2 3 4 5 6 7 8 9

75 Фінансове управління 21 000 21 000 0

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (інші видатки по 
придбанню програмного забезпечення та 
ремонту комп'ютерної мережі) 21 000 21 000
Разом видатків: 2 014 674 451 050 1 563 624

 В. ЩадейСекретар ради                                                                       



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 10 000 0 0 0 10 000 10 000

090802 Інші програми соціального захисту дітей 10 000 10 000 10 000

10 Управління освіти -229 900 -229 900 -229 900 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів -229 900 -229 900 -229 900 

24 
Управління у справах культури, спорту, сім'ї 
та молоді -10 000 -10 000 -10 000 

150101 Капітальні вкладення -10 000 -10 000 -10 000 
40 Департамент міського господарства 0 885 576 -885 576 0

150101 Капітальні вкладення -368 620 -368 620 -368 620 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності 368 620 885 576 -516 956 368 620

47 Відділ капітального будівництва 229 900 -1 557 600 1 787 500 229 900

150101 Капітальні вкладення -43 082 -43 082 -43 082 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 342 709 342 709 342 709

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю -69 727 -69 727 -69 727 

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 0 -1 557 600 1 557 600

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Споживання

за головними розпорядниками коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих бюджетів

Всього

        Видатки спеціального фонду

з них:

розвитку
в тому числі 

бюджет розвитку

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

Додаток 6
до рішення XII сесії міської ради VI скликання 

від                №



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Разом видатків: 0 -672 024 672 024 0

 В. ЩадейСекретар ради                                                                       



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
03 Міськвиконком 10 000

090802 Інші програми соціального захисту дітей

Придбання оргтехніки згідно міської Програми подолання 
дитячої безпритульності і бездоглядності та захисту прав дітей 
на 2012-2013 роки 10 000

10 Управління освіти -229 900 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальний ремонт покрівлі НВК "Первоцвіт" -81 600 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Реконструкція території волейбольних майданчиків 
Ужгородської ЗОШ І - ІІІ ст.№ 7 під облаштування майданчика 
з твердим покриттям для гри у міні - фудбол -148 300 

24 
Управління у справах культури, спорту, 
сім'ї та молоді -10 000 

150101 Капітальні вкладення

Придбання оргтехніки згідно міської Програми подолання
дитячої безпритульності і бездоглядності та захисту прав дітей
на 2012-2013 роки -10 000 

40 Департамент міського господарства 0

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт покрівлі по вул. Декабристів,53 99 900

Перелік об'єктів по бюджету розвитку, по яких у 2012 році проводиться перерозподіл призначень

до рішення XII сесії міської ради VI скликання 
від                   №

Додаток 7

Разом
видатків на 
поточний рік 

грн.

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації; 
тощо

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня 

будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 
роки 

1



1 2 3 4 5 6 7

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт покрівлі вул.Легоцького,38,46 -99 900

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт  вул. Баб'яка -100 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт вул. Коритнянська -102 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт вул. Українська -200 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт пл. Театральна 302 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт вул. Кошицька -2 760 

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт вул. Верховинська -1 770 

150101 Капітальні вкладення  Капітальний ремонт вул. Митна -1 590 

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт вул. Новака -130 000 

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт вул. Чорновола -85 000 

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт вул. Гранітна -47 500 

180409

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

Внески в статутний фонд КП "Уж-енергія" згідно "Програми 
будівництва та реконструкції автономних котелень закладів 
освіти та охорони здоров'я на 2011 - 2015 роки для реалізації 
"Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання м. 
Ужгород"(капітальні видатки) -885 576

180409

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

Внески в статутний фонд КП "Уж-енергія" згідно "Програми 
будівництва та реконструкції автономних котелень закладів 
освіти та охорони здоров'я на 2011 - 2015 роки для реалізації 
"Енерго-та екологоефективної схеми теплопостачання м. 
Ужгород"(поточні  видатки) 885 576

180409

Внески органів влади Автономної Республіки 
Крим та органів місцевого самоврядування у 
статутні фонди суб'єктів підприємницької 
діяльності Внески в статутний фонд КП "ЖРЕР №1"(капітальні видатки) 100 000

180409

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

Внески в статутний фонд КП "Ужгородпарквідео"(капітальні 
видатки) 268 620

47 Відділ капітального будівництва 229 900

150101 Капітальні вкладення Будівництво ДНЗ на 200 місць в мікрорайоні "Боздош" -50 000

150101 Капітальні вкладення Будівництво підвідного газопроводу для ДНЗ № 21 200

150101 Капітальні вкладення Будівництво підвідного газопроводу для ДНЗ № 12 -200

2



1 2 3 4 5 6 7

150101 Капітальні вкладення Реконструкція підземного водозабору «Минай» -261 082

150101 Капітальні вкладення Реконструкція фасаду ДНЗ №20 200 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №38 68 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №15 100 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальний ремонт приміщень під їдальню лінгвістичної 
гімназії ім.Т.Г.Шевченка 61 900

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Будівництво ЗОШ на 1000 місць в мікрорайоні "Боздош" -50 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Будівництво міні-котелень ЗОШ № 19,ДНЗ № 42 456 658

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів Будівництво міні-котелень ЗОШ № 15,12 2 459

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу 
Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І -ІІ ст." -989 050

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Капітальний ремонт  будівлі лінгвістичної гімназії 
ім.Т.Г.Шевченка -64 154

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Реконструкція фасаду та покрівлі навчально-виховного 
комплексу Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І -ІІ ст." 924 896

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Реконструкція будівлі ЗОШ №8 -50 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Реконструкція території спортивного майданчика Ужгородської 
ЗОШ І-ІІІ ст. №19 під облаштування основи спортивного  
майданчика з синтетичним покриттям для гри у міні футбол -50 000

3



1 2 3 4 5 6 7

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Будівництво автономної котельні МДКЛ 1 300

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю 

Реконструкція системи опалення та заміна вікон будівлі ЦМКЛ 
по вул. Грибоєдова -76 200

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова 5 173

РАЗОМ: 0

Секретар ради В. Щадей

4



грн.

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я 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 1 255 000 10 000 1 265 000

250404 Інші видатки Програма комплексного забезпечення містобудівною 
документацією міста Ужгород 650 000 650 000

250404 Інші видатки Програма  формування позитивного інвестиційного 
іміджу міста Ужгород на 2012 рік

100 000 100 000
250404 Інші видатки Програма розвитку туристичної галузі міста Ужгород 

на 2012 рік 150 000 150 000
250404 Інші видатки Програма розмежування земель державної та 

комунальної власності в межах міста Ужгород на 
2012-2014 роки 210 000 210 000

090802 Інші програми соціального 
захисту дітей

Міська Програма подолання дитячої безпритульності 
і бездоглядності та захисту прав дітей на 2012-2013 
роки 25 000

Міська Програма подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності та захисту 
прав дітей на 2012-2013 роки 10 000 35 000

090802 Інші програми соціального 
захисту дітей

Міська Програма виконання заходів 
Загальнодержавної Програми "Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини" на 2012-2016 роки 10 000 10 000

250908 Міська програма забезпечення молоді житлом на 
2002-2012 роки 103 774 103 774

Додаток  8

від            2012 р. № 

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів  бюджету м. Ужгорода у 2012 році

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів

Назва головного розпорядника 
коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

до рішення ХІІ  сесії міськради  УІ    скликання 

1



1 2 3 4 5 6 7
250913 Витрати, пов'язані з наданням та 

обслуговуванням пільгових 
довгострокових кредитів, 
наданих громадянам на 
будівництво (реконструкцію)та 
придбання житла

Міська програма забезпечення молоді житлом на 
2002-2012 роки 

6 226 6 226
10 Управління освіти 410 000 410 000

70807 Інші освітні програми Програма підтримки обдарованої учнівської молоді 
м. Ужгорода 10 000 10 000

70201 Загальноосвітні школи( в т.ч. 
школа-дитячий садок , інтернат 
при школі ), спеціалізовані 
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 
період до 2013 року

400 000 400 000
14 Відділ охорони здоров"я 990 500 990 500

081006 Програми і централізовані 
заходи  з імунопрофілактики

Програма імунопрофілактики населення м. Ужгорода 
на 2012-2014 роки 40 000 40 000

081007 Програми і централізовані 
заходи по боротьбі з 
туберкульозом

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в 
населення м. Ужгорода на 2012-2014 роки

55 000 55 000
081009 Забезпечення централізованих 

заходів з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Програма профілактики, діагностики та лікування 
цукрового діабету у населення м. Ужгорода на 2012-
2014 роки

115 000 115 000
081010 Централізовані заходи з 

лікування онкологічних хворих
Програма профілактики, діагностики та лікування 
злоякісних новоутворень у населення м. Ужгорода на 
2012-2014 роки 140 000 140 000

081002 Інші заходи по охороні здоров"я  Міська комплексна програма "Розвиток  
нефрологічної та гемодіалізної служби в місті на 
2011-2013 роки"  202 300 202 300

081002 Інші заходи по охороні здоров"я Програма медичного забезпечення ветеранів та 
інвалідів Великої Вітчизняної війни на 2011-2013 
роки 250 000 250 000

081002 Інші заходи по охороні здоров"я Програма  лікування хворих з гострим інфарктом 
міокарда із застосуванням тромболітичної терапії  на 
2012-2014 роки 45 000 45 000

081002 Інші заходи по охороні здоров"я Програма забезпечення пожиттевої терапії хворих-
інвалідів ендокринологічного профілю на 2011-2013 
роки 40 600 40 600

081002 Інші заходи по охороні здоров"я Програма внутрішнього епідеміологічного контролю 
закладів бюджетної сфери м. Ужгорода на 2012-2014 
роки 102 600 102 600
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1 2 3 4 5 6 7
15 Управління праці та 

соціального захисту населення

880 000 880 000
091207 Пільги,що надаються 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 (пільги 
Почесним громадянам 

Програма фінансування видатків на житлово-
комунальні послуги  Почесним громадянам м. 
Ужгорода  та делегатам І з'їзду Народних Комітетів  
Закарпатської України на 2012 рік

80 000 80 000
091209 Фінансова підтримка 

громадських організацій 
інвалідів і ветеранів

Програма підтримки діяльності громадських 
організацій міста соціального спрямування на 2012 
рік 30 000 30 000

091209 Фінансова підтримка 
громадських організацій 
інвалідів і ветеранів

Програма діяльності медико-соціального 
реабілітаційного центру "Дорога життя" на 2012 рік

500 000 500 000
090412 Інші видатки на соціальний 

захист населення
Програма додаткових гарантій соціального захисту 
громадян у 2012 році 270 000 270 000

24 Управління у справах 
культури, спорту, сім'ї та 
молоді 605 000 605 000

110502 Інші культурно-освітні заклади 
та заходи

Програма відзначення в місті Ужгород  державних та 
місцевих свят, історичних подій, знаменних і 
пам'ятних дат та інших заходів на 2012-2014 роки

150 000 150 000
120201 Періодичні видання ( газети та 

журнали)
Програма висвітлення діяльності Ужгородської 
міської ради, проблем життєдіяльності міста в газеті 
"Ужгород" на 2012-2014 роки 200 000 200 000

130112 Інші видатки Програма навчання плаванню дітей і розвитку 
водних видів спорту на 2011-2015 роки 200 000 200 000

130112 Інші видатки Програма розвитку молодіжного велоспорту в м. 
Ужгороді на 2011-2012 роки 10 000 10 000

130112 Інші видатки Програма розвитку футболу, волейболу, баскетболу, 
боротьби дзюдо, боксу, шахів, тенісу, фехтування, 
кікбоксінгу та хокею в м. Ужгороді на 2012-2015 
роки 25 000 25 000

091103 Соціальні програми і заходи 
державних органів у справах 
молоді

Міська Програма впровадження молодіжної, 
сімейної, демографічної та гендерної політики на 
2011-2015 роки 20 000 20 000
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1 2 3 4 5 6 7
40 Департамент міського 

господарства 240 000 2 886 450 3 126 450
250404 Інші видатки Програма приватизації та перелік об'єктів 

комунальної власності, які підлягають приватизації у 
2012 році 100 000 100 000

250404 Інші видатки Програма створення та накопичення міського резерву 140 000 140 000
160101 Землеустрій Програма підготовки до продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського 
призначення на 2012-2014 роки 

78 000 78 000
180 409 Внески органів влади 

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

Програма модернізації,капітального 
ремонту,заміни ліфтів та систем 
диспетчеризації в житловому фонді 
м.Ужгорода на 2012-2014 роки

300 000 300 000
180 409 Внески органів влади 

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

Програма реконструкції та капітального 
ремонту системи зовнішнього освітлення 
міста Ужгорода на 2012-2016 роки 

250 000 250 000
180 409 Внески органів влади 

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

Про Програму модернізації мереж 
зовнішнього освітлення м.Ужгорода на 2012-
2016 роки

250 000 250 000
180 409 Внески органів влади 

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

Програма впровадження системи 
відеоспостереження у місті Ужгород

299 000 299 000
180 409 Внески органів влади 

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

Програма підтримки об'єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, органів 
самоорганізації населення у місті Ужгород на 
2012-2014 роки

200 000 200 000
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1 2 3 4 5 6 7
180 409 Внески органів влади 

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

Програма будівництва та реконструкції 
автономних котелень закладів освіти та 
охорони здоров'я на 2011-2015 роки для 
реалізації "Енерго- та екологоефективної 
схеми теплопостачання м. Ужгород" 

1 329 450 1 329 450
240 603 Ліквідація іншого забруднення 

навко-лишнього природного 
середовища

Програма охорони навколишнього 
природного середовища міста Ужгорода на 
2012-2015 роки 180 000 180 000

47 Відділ капітального 
будівництва 6 285 579 6 285 579

Програма будівництва та реконструкції 
автономних котелень закладів освіти та 
охорони здоров'я на 2011-2015 роки для 
реалізації "Енерго- та екологоефективної 
схеми теплопостачання м. Ужгород" -
всього:

5 659 979 5 659 979
150101 Капітальні вкладення  в т.ч. 1 579 200 1 579 200
150110 Проведення невідкладних 

відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних 
закладів 4 006 640 4 006 640

150114 Проведення невідкладних 
відновлю-вальних робіт, 
будівництво та рекон-струкція 
лікарень загального профілю 

74 139 74 139
150101 Капітальні вкладення  Програма зміцнення матеріально-технічної 

бази архівного відділу на 2012-2014 рр.

233 000 233 000
240603 Ліквідація іншого забруднення 

навко-лишнього природного 
середовища

Програма охорони навколишнього 
природного середовища міста Ужгорода на 
2012-2015 роки 392 600 392 600

Всього 4 380 500 9 182 029 13 562 529

 В.   Щадей        Секретар ради                                                                                                                                 
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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 7 8 9 10 11 12 13

40 Департамент міського господарства 0 853 500 -853 500

170703

Видатки на проведення  робіт, пов"язаних із 
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг 0 853 500 -853 500

Разом видатків: 0 853 500 -853 500 

 В. Щадей

Додаток 9
до рішення ХІІ сесії міської ради VI скликання 

від     №

Зміни асигнувань  на 2012 рік у по спеціальному фонду  за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Секретар ради                                                                       

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Споживання

за головними розпорядниками коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих бюджетів

Всього

        Видатки спеціального фонду

з них:

розвитку
в тому числі 

бюджет розвитку



( грн.)

Разом
У т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 3 224 674 1 210 000 3 224 674 

208000
Фінансування за рахунок змін залишків коштів 
бюджетів 3 224 674 1 210 000 3 224 674 

208100 На початок періоду 3 224 674 1 210 000 3 224 674 

Всього за типом кредитора 3 224 674 1 210 000 3 224 674 

600000 Фінансування за активними операціями 3 224 674 1 210 000 3 224 674 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 3 224 674 1 210 000 3 224 674 

602100 На початок періоду 3 224 674 1 210 000 3 224 674 

Всього за типом боргового зобов'язання 3 224 674 1 210 000 3 224 674 

Секретар ради В. Щадей

Спеціальний фонд

Джерела фінансування бюджету м.Ужгорода на 2012 рік 

Код Назва Загальний фонд Разом

Додаток 10

від                     №
до рішення XII сесії міської ради VI скликання 
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