
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 06 квітня 2012 р. № 474                                                                                                              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, враховуючи  рішення 
дев’ятої сесії Закарпатської обласної ради VI скликання від 02.03.2012р. №430 
”Про внесення змін до рішення обласної ради від 30 грудня 2011 року №392 ”Про 
обласний бюджет на 2012 рік”, висновок про обсяг залишку коштів загального та 
спеціального фондів міського бюджету фінансового управління Ужгородської 
міської ради від 02.04.12 № 02-18/244 ,  

    
    міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Збільшити плановий обсяг доходів бюджету міста на 2012 рік в частині 

трансфертів згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити розподіл асигнувань загального фонду бюджету за рахунок 

іншої додаткової дотації за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
згідно з додатком 2. 

 
 3. Затвердити розподіл коштів в 2012 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету за головними розпорядниками згідно з додатком 3. 
 
4. Затвердити розподіл коштів за рахунок іншої субвенції з обласного 

бюджету за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 4. 
 
5. Затвердити розподіл асигнувань спеціального фонду бюджету на 2012 рік 

за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 5. 

 
6. Затвердити перелік об’єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2012 році будуть проводитись за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету 
на виконання інвестиційних проектів згідно з додатком 6. 
 



 7. Затвердити зміни розподілу асигнувань у межах загального обсягу за 
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 7. 

 
8.  Затвердити спрямування вільного залишку коштів міського бюджету на 

початок 2012 року за головними розпорядниками коштів згідно з  додатком  8. 
 
9. Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2012 рік 

згідно з додатком 9. 
 
10. Затвердити зміни розподілу асигнувань спеціального фонду бюджету у 

межах загального обсягу 2012 року за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 10. 

 
11. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2012 році перерозподіляються  згідно з додатком 11. 
 
12. 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 12. 
 
 13.  На виконання постанови  Кабінету Міністрів України від 17 березня 
2011 року № 255 „Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань 
розпорядникам бюджетних коштів”, зменшити призначення по загальному фонду 
бюджету  головному розпоряднику коштів –  управлінню освіти на 6117,54 грн. 
по КФК 070201 „Загальноосвітні школи ” поточні видатки   ( КЕКВ 1130 
„Придбання товарів і послуг”) на підставі акту ревізії фінансово-господарської 
діяльності в Спеціалізованому НВК „Пролісок” з поглибленим вивченням 
англійської мови за період з 01.07.2009р. по 01.01.2012 р.  № 07-810/16 від 14 
лютого 2012 року. 
 
 14. Розподілити кошти в сумі 6117,54 грн. головному розпоряднику коштів 
управлінню освіти по КФК 070101 „Дошкільні заклади освіти” на поточні 
видатки (оплата комунальних послуг та енергоносіїв код 1160). 
  

15. Відповідно до бюджетної класифікації змінити в додатку 1 до рішення  
XI сесії міськради VI скликання (4 е пленарне засідання) від 30 грудня 2011р. 
№416 „ Про бюджет міста” позицію 22010000 з „Плата за ліцензії” на „Плата за 
надання адміністративних послуг”. 
 
Міський голова        В. Погорелов 



Додаток 1
до рішення  ХІІ сесії міськради      VI   скликання
від  06.04.2012 р. №

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 576 326 985 640 921 302 1 561 966 
41000000 Від органів державного управління 153 624 153 624 
41020000  Дотації 153 624 153 624 
41020900 Інші додаткові дотації  153 624 153 624 
41030000 Субвенції 422 702 985 640 921 302 1 408 342 
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 921 302 921 302 921 302 
41035000 Інші субвенції 357 102 64 338 421 440 
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом "гроші ходять за дитиною" 

65 600 65 600 
Всього доходів 576 326 985 640 921 302 1 561 966 

Секретар ради
В.Щадей

Спеціальний фонд

Збільшення обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2012 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



Додаток 2

від 06.04.2012 р.   №

(грн.)
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6

03 Міськвиконком 153 624 60 161 21 839

010116 Органи місцевого самоврядування 153 624 60 161 21 839

Разом видатків 153 624 60 161 21 839

Секретар ради                                                                       В. Щадей

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:

Всього
нарахування 
на заробітну 

плату         

Розподіл асигнувань загального фонду бюджету за рахунок іншої додаткової дотації
за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Видатки загального фонду

до рішення XII сесії міської ради VI скликання 



(грн.)
Код 

типової 
відомчої 

класифікац
ії 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 65 600 65 600

070303 Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 65 600 65 600

Разом видатків 65 600 65 600

Секретар ради В.Щадей

Додаток 3
до рішення XIІ сесії міської ради VI скликання 

Видатки загального фонду

Всього
нарахуванн

я на 
заробітну 
плату      

Розподіл коштів  в 2012 році за рахунок  субвенції з державного бюджету

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

від 06.04.2012 р. №

оплата 
праці

з них:

комунальні 
послуги та 
енергоносії

розвитку

за головними розпорядниками 

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці   

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

Найменування коду тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Споживан
ня

Разом

в тому числі 
бюджет 
розвитку

Видатки спеціального фонду

Всього



(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
14 Відділ охорони здоров'я 357 102 357 102

081002 Інші заходи по охороні здоров'я, з них: 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

40 Департамент міського господарства 64 338 64 338 64 338

240603
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного середовища 64 338 64 338 64 338

Разом видатків 357 102 64 338 64 338 421 440

Секретар ради В. Щадей

Додаток 4

за головними розпорядниками коштів 

Розподіл коштів  за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету 

капітальні видатки 
за рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального фонду до 
бюджету розвитку

в тому 
числі 
бюджет 
розвитку

Видатки спеціального фонду

Всього оплата 
праці

до рішення XIІ сесії міської ради VI скликання 

від 06.04.2012 р. №

Видатки загального фонду

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Споживанн
я

нарахування 
на заробітну 

плату        

комунальні 
послуги та 
енергоносії

розвиткуВсього

з них:

оплата 
праці   

з них:

комунальні 
послуги та 
енергоносії



(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
14 Відділ охорони здоров'я 38 000,00 38 000,00 38 000,00

080203 Пологові будинки 38 000,00 38 000,00 38 000,00

47 Відділ капітального будівництва 883 302,00 883 302,00 883 302,00

150101 Капітальні вкладення 164 646,20 164 646,20 164 646,20

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 389 950,80 389 950,80 389 950,80

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 328 705,00 328 705,00 328 705,00

Разом видатків 921 302,00 921 302,00 921 302,00

Секретар ради В.Щадей

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Споживання

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих бюджетів

Всього

        Видатки спеціального фонду

з них:

розвитку
в тому числі 

бюджет розвитку

  інвестиційних проектів за головними розпорядниками коштів
Розподіл асигнувань спеціального фонду бюджету на 2012 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання

Додаток 5
до рішення XIІ сесії міської ради VI скликання 

від  06.04.2012 р. №



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

14 Відділ охорони здоров'я 38 000,00

080203 Пологові будинки Капітальний ремонт приміщень жіночої консультації №1 38 000,00

47 Відділ капітального будівництва 883 302,00

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю Реконструкція покрівлі будівлі МДКЛ по вул.Бращайків 179 407,00

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю 

Реконструкція системи опалення та водопровідно-каналізаційної 
системи гінекологічного корпусу УМПЦ 125 375,00

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"

Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на 01.01.12 
року за реалізацію Енерго-екологоефективної схеми 
теплопостачання м.Ужгород 578 520,00

150101 Капітальні вкладення
Будівництво автономної котельні по вул. Легоцького, 64а для 
теплопостачання ДНЗ № 21 - будів.монт.та пусконалагод.роботи 83 967,80

150101 Капітальні вкладення
Будівництво автономної котельні по вул. Йокаї, 9 для теплопостачання 
ДНЗ № 12- будів.монт.та пусконалагод.роботи 80 678,40

Разом
видатків на 
поточний рік 
(погашення 
заборгованос
ті за 2011 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 
будівництв
а об’єктів 

на 
майбутні 
роки 

від  06.04.2012 р. №

 на виконання інвестиційних проектів 

Додаток 6

Перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2012 році  будуть проводитись за рахунок коштів  субвенції з обласного бюджету

до рішення XIІ сесії міської ради VI скликання 

1



1 2 3 4 5 6 7

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Макаренка, 6а для 
теплопостачання НВК "Престиж" - будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 50 265,60

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Одеській, 14 для 
теплопостачання ЗОШ № 6 та філія ЗОШ №6 - будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 133 263,60

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Нахімова, 3а для 
теплопостачання НВК  "Ялинка" -  будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 35 160,00

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Підгірній, 43 для 
теплопостачання АНВК - будів.монт.та пусконалагод.роботи 19 541,00

150110

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 

Будівництво автономної котельні по вул. Доманинській, 263 
для теплопостачання НВК "Гармонія" - будів.монт.та 
пусконалагод.роботи 151 720,60

150114

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція лікарень 
загального профілю 

Реконструкція системи теплопостачання поліклініки міської дитячої 
лікарні по вул. Боженка, 4 - будів.монт.роботи 23 923,00

РАЗОМ: 921 302,00

Секретар ради В. Щадей

2



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6

10 Управління освіти 0,00 0,00 6117,54

070201
Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок , інтернат при школі ), спеціалізовані школи, 
ліцеї, гімназії, колегіуми -6117,54

070101 Дошкільні заклади освіти 6117,54 6117,54

Разом видатків 0,00 0,00 0,00 6117,54

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  06.04.2012р.  №                      

Зміни розподілу асигнувань загального фонду у межах загального обсягу

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Додаток  7
до рішення   ХІІ  сесії  міської ради VІ скликання 



Додаток 8

грн.
Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

оплата праці
продукти 
харчування

комунальні послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6

030 Відділ охорони здоров'я 270 000 0 270 000 0

080101 Лікарні 270 000 270 000

Разом видатків: 270 000 0 270 000 0

Секретар ради                                                                                                          В.Щадей                                                       

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

до рішення XII сесії міської ради VI скликання 

за головними розпорядниками коштів 

від   06.04.2012 р. №

Спрямування вільного залишку коштів міського бюджету на початок 2012 року 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів

Всього

        Видатки загального фонду

з них:



 грн.

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 270 000 6 665 0 276 665 

208000
Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 270 000 6 665 0 276 665 

208100 На початок періоду 270 000 6 665 276 665 

600000
Фінансування за активними 
операціями 270 000 6 665 0 276 665 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 270 000 6 665 0 276 665 

602100 На початок періоду 270 000 6 665 276 665 

до рішення  ХІІ  сесії міської ради VI скликання 
Додаток 9

від 06.04.2012 р.      №

Секретар ради В.Щадей

Спеціальний фонд

Джерела фінансування бюджету м.Ужгорода на 2012 рік 

Код Назва
Загальний 

фонд
Разом



(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 3 050 0 0 0 3 050 3 050

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
загальноосвітніх навчальних закладів 3 050 3 050 3 050

47 Відділ капітального будівництва -3 050 -3 050 -3 050

150101 Капітальні вкладення 49 100 49 100 49 100

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів -392 996 -392 996 -392 996 

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю -328 705 -328 705 -328 705 

150121

Заходи з упередження аварій та запобігання 
техногенних катастроф у житлово-комунальному 
господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності 669 551 669 551 669 551

Разом видатків 0 0 0

Секретар ради В. Щадей

Додаток 10

        Видатки спеціального фонду

до рішення XIІ сесії міської ради VI скликання 
від  06.04.2012 р. №

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

в тому числі 
бюджет розвитку

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Споживання

за головними розпорядниками коштів

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих бюджетів

Всього

з них:

розвитку



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 80 000 100 0 3 050

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів Капітальний ремонт будівлі лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка 80 000 100 0 3 050

47 Відділ капітального будівництва 935 846 935 846 -3 050 

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю Реконструкція покрівлі будівлі МДКЛ по вул.Бращайків -179 407 

150114

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Реконструкція системи опалення та водопровідно-каналізаційної 
системи гінекологічного корпусу УМПЦ -125 375 

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 669 551

150 110 

Проведення невідкладних 
відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних 
закладів 

Капітальний ремонт  будівлі лінгвістичної гімназії 
ім.Т.Г.Шевченка 935 846 0 935 846 -3 050

Разом
видатків на 
поточний рік 
(погашення 
заборгованос
ті за 2011 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 
будівництв
а об’єктів 

на 
майбутні 
роки 

до рішення XIІ сесії міської ради VI скликання 

від  06.04.12 №

Додаток 11

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

1



1 2 3 4 5 6 7
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". -364 769 

Будівництво автономної котельні по вул. Легоцького, 64а для 
теплопостачання ДНЗ № 21 -всього: 69 328
в т.ч. будів.монт.та пусконалагод.роботи -83 967 

лізингові платежі 153 295150 101 Капітальні вкладення

2



1 2 3 4 5 6 7
Будівництво автономної котельні по вул. Йокаї, 9 для теплопостачання 
ДНЗ № 12-всього: -44 906 

в т.ч. будів.монт.та пусконалагод.роботи -80 678 

лізингові платежі 35 772
Будівництво автономної котельні по вул. Тельмана, 2в для 
теплопостачання ДНЗ № 1 та ЗОШ № 7-всього: 17 036

лізингові платежі 17 036
Реконструкція автономної котельні ДНЗ № 16 по вул. Айвазовського, 
9 -всього: 7 642
лізингові платежі 7 642
Будівництво автономної котельні по вул. Макаренка, 6а для 
теплопостачання НВК "Престиж"-всього: -50 264 
в т.ч. будів.монт.та пусконалагод.роботи -50 265 
лізингові платежі 1
Будівництво автономної котельні по вул. Одеській, 14 для 
теплопостачання ЗОШ № 6 та філія ЗОШ №6-всього: -133 263 
в т.ч. будів.монт.та пусконалагод.роботи -133 263 
Будівництво автономної котельні по вул. Нахімова, 3а для 
теплопостачання НВК  "Ялинка"-всього: -35 160 
в т.ч. будів.монт.та пусконалагод.роботи -35 160 
Будівництво автономної котельні по вул. Підгірній, 43 для 
теплопостачання АНВК -всього: -19 541 
в т.ч. будів.монт.та пусконалагод.роботи -19 541 
Будівництво автономної котельні по вул. Доманинській, 263 для 
теплопостачання НВК "Гармонія"-вс ього: -151 719 
в т.ч. будів.монт.та пусконалагод.роботи -151 720 
лізингові платежі 1
Реконструкція котельні з встановленням  автономних  котельних 
агрегатів на котельні по Київській набережній, 16  для 
теплопостачання ЗОШ  № 5-всього: 1
лізингові платежі 1

150 114 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція лікарень загального 
профілю 

Реконструкція системи теплопостачання поліклініки міської дитячої 
лікарні по вул. Боженка, 4  (будів.монт.роботи). -23 923 

Разом видатків 1 015 846 935 846 0

Секретар ради В.Щадей

150 101 Капітальні вкладення

150 101 Капітальні вкладення

150 101 Капітальні вкладення

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

150 110 

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

3



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

40 Департамент міського господарства 2 709 2 709

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади (інші видатки на 
виконання рішення суду) 2 709 2 709

47 Відділ капітального будівництва 3 956 3 956 0

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади ( інші видатки на 
виконання рішення суду ) 3 956 3 956
Разом видатків: 6 665 6 665 0

 В. Щадей

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

Додаток 12
до рішення XII сесії міської ради VI скликання 

від  06.04.2012 р.       №

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
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