
        

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XV_  сесія    VI _  скликання  
(1-е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

7.12.12                         м. Ужгород                                       № 671 
 
 
 
 

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, 101 Бюджетного кодексу України, рішення одинадцятої 
сесії УІ скликання Закарпатської обласної ради від 16. 11. 2012 №549 «Про 
внесення змін до рішення обласної  ради від 30 грудня 2011 року № 392 «Про 
обласний бюджет на 2012 рік» (зі змінами від 2 березня та 17 липня 2012 року)  

        
    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 асигнувань за рахунок  додаткової дотації з 

державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівникам 
бюджетних установ  за головними розпорядниками коштів міського бюджету 
згідно з додатком 3. 

 
          4. Зменшити обсяг надання кредитів з міського бюджету на 2012 рік згідно з 
додатком 4.  

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

бюджету за головними розпорядниками згідно з додатком 5. 
 
6. Затвердити перерозподіл коштів  в 2012 році за рахунок  субвенцій з 

державного бюджету за головними розпорядниками згідно з додатком 6. 
 



7. Затвердити розподіл коштів за рахунок внесення змін до доходів міського 
бюджету на 2012 рік по спеціальному фонду за головними розпорядниками 
коштів згідно з додатком 7. 

 
8. Затвердити зміни розподілу асигнувань спеціального фонду бюджету у 

межах загального обсягу 2012 року за головними розпорядниками коштів згідно з 
додатком 8. 

 
9. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 2012 

році перерозподіляються згідно з додатком 9. 
 
10. Затвердити розподіл коштів за рахунок іншої субвенції за головними 

розпорядниками коштів згідно з додатком 10. 
 
11. Затвердити перелік об'єктів по бюджету розвитку, видатки по яких у 

2012 році будуть проводитись за рахунок коштів іншої субвенції з обласного 
бюджету згідно з додатком 11. 

 
12. Затвердити розподіл коштів в 2012 році за рахунок субвенції на 

проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів за головними розпорядниками згідно з додатком 12. 

 
  13.Затвердити джерела фінансування бюджету м. Ужгорода на 2012 рік 
згідно з додатком 13. 

 
 

 
Міський голова        В. Погорелов 
 
 
 
 
 



Додаток 1
до рішення  XV      сесії міськради     VI      скликання
від   07.12.2012      № 671

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 5 000 000 5 000 000 5 000 000
18050000  Єдиний податок 5 000 000 5 000 000 5 000 000
18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 350 000 350 000 350 000
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4 650 000 4 650 000 4 650 000
30000000 ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ -5 000 000 -5 000 000 -5 000 000
31000000 Надходження від продажу основного капіталу -2 960 000 -2 960 000 -2 960 000

31030000 
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, 
що перебуває в комунальній власності -2 960 000 -2 960 000 -2 960 000

33000000 Надходження від продажу землі  і нематеріальних активів -2 040 000 -2 040 000 -2 040 000

33010000 Кошти від продажу землі -2 040 000 -2 040 000 -2 040 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до 
розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на 
яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим) -2 040 000 -2 040 000 -2 040 000

50000000  ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 177 790 177 790

50110000 Цільові фонди , утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 177 790 177 790

Всього доходів 177 790 177 790
40000000 Офіційні трансферти 14 050 464 9 049 100 100 000 23 099 564
41000000 Від органів державного управління 14 050 464 9 049 100 100 000 23 099 564
41020000  Дотації 617 400 617 400

Спеціальний фонд

Уточнення обсягу доходів бюджету м.Ужгорода на 2012 рік

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією



Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Спеціальний фонд

Разом 
Загальний 

фонд
КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

41021800 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці 
працівників бюджетних установ 617 400 617 400

41030000 Субвенції 13 433 064 9 049 100 100 000 22 482 164

41030600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з 
дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та 
тимчасової державної допомоги дітям 10 430 500 10 430 500

41030800 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот -100 000 -100 000

41035000 Інші субвенції 226 100 537 000 100 000 763 100

41035200
Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при 
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів -136 -136

41036600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка 
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

2 876 600 8 512 100 11 388 700
Разом доходів 14 050 464 9 226 890 100 000 23 277 354

Міський голова В.Погорелов



грн.

Код типової відомчої 
класифікації видатків

Назва головного розпорядника коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 Міськвиконком -307 258 0 0 0 0 150 000 0
010116 Органи місцевого самоврядування 226 000 150 000
090802 Інші програми соціального захисту дітей, в т.ч.: -30 040

Програма подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності та захисту прав дітей на 2012-2013 роки -25 000
Програма виконання заходів Загальнодержавної  Програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» -5 040

250404 Інші видатки, в т.ч.: -496 992
Програма комплексного забезпечення  містобудівною 
документацією  міста Ужгород -394 150
Програма формування позитивного іміджу міста 
Ужгород на 2012 рік -21 200
Програмі розвитку туристичної галузі міста Ужгород на 
2012 рік -81 642

250913
Витрати пов'язані з наданням та обсл. пільгових 
довгострокових кредитів -6 226
Міська програма забезпечення молоді житлом на 2002-
2012 роки 

10 Управління освіти 1 411 032 200 500 -55 000 -90 000 0 1 411 032 11 690

010116 Органи місцевого самоврядування 5 000 -5 000

070101 Дошкільні заклади освіти 1 267 250 -8 450 1 183 700

070201
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,інткрнат 
при школі), спеціалізовані школи,ліцеї,гімназії,колегіуми 132 092 195 500 -50 000 -81 550 227 332

Видатки загального фонду

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Додаток  2
до рішення  ХV сесії  міської ради VІ скликання 

                                                                                                                                                                                                                                                               від 07.12.2012р.  №  671                    

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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

інші поточні 
трансферти 
населенню



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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

інші поточні 
трансферти 
населенню

070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 11 690 11 690

14 Відділ охорони здоров"я 0 128 500 1 500 0 -20 035 -95 000 0

010116 Органи місцевого самоврядування -1 500 1 500

080101 Лікарні -11 300 -31 335

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік
та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) -14 000 130 000 -95 000 -14 000

081002 Інші заходи по охороні здоров"я 4 000 4 000

Програма забезпечення пожиттєвої терапії хворих- 
інвалідів ендокринного профілю на 2011-2013 роки

081009
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет 10 000 10 000

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

081010 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих 11 300 11 300

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

15 Управління  праці та соціального захисту населення -100 000

091209
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і 
ветеранів -100 000

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



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

комунальні 
послуги та 
енергоносії

інші поточні 
трансферти 
населенню

24 Управління у справах культури, спорту, сім'ї та молоді 8 000 -8 000

010116 Органи місцевого самоврядування 8 000 -8 000

40 Департамент міського господарства -700 000 0 0 0 0 -530 000 0

100203 Благоустрій міст,сіл. селищ -700 000 -530 000

75 Фінансове управління -1 743 8 886

010116 Органи місцевого самоврядування -1 743 8 886

76 Резервний фонд міського бюджету -200 000

250102 Резервний фонд -200 000

Разом видатків 103 774 335 257 -52 614 -90 000 -20 035 936 032 11 690

Міський голова В.Погорелов



від  07.12.2012 р. № 671

грн.

Код 
типової 
відомчої 
класифіка

ції 
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 617 400 452 971 164 429 617 400

080101 Лікарні 430 953 316 180 114 773 430 953

080203 Пологові будинки 56 961 41 791 15 170 56 961

080300
Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та
загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 129 486 95 000 34 486 129 486

Разом видатків 617 400 452 971 164 429 0 0 0 0 0 0 0 0 617 400

Міський голова В.Погорелов

Спожива
ння

оплата 
праці

комуналь
ні 
послуги 
та 
енергоно
сії

з них:

Додаток  3

Видатки загального фонду

Всього
нарахування 
на заробітну 

плату         

Код 
тимчасово

ї 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії

оплата 
праці   

з них:

Разом

до рішення XV   сесії міськради VI  скликання

Розподіл асигнувань за рахунок  додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівникам бюджетних установ

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

Видатки спеціального фонду

Всього розвитку

в т.ч. 
бюджет 
розвитку

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 
передаютьс
я із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку



(грн)

Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
1 2 3 4 5
03 Міськвиконком -103 774 -103 774

250908

Надання пільгового довгострокового 
кредиту громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла -103 774 -103 774

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

Міський голова В.Погорелов

Разом

Додаток №  4

від  07.12.2012 року   № 671
 до рішення  XV   сесії міської ради VI  скликання

Зменшити обсяг надання кредитів з міського  бюджету на 2012 рік

КВК/ 
КФК

Найменування
Надання кредитів

1



(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 10 330 500,00 10 330 500,00
090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 1 538,87 1 538,87
090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 1 405 710,53 1 405 710,53
090304 Допомога при народженні дитини 7 666 421,05 7 666 421,05

090305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування 35 217,50 35 217,50

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 341 573,18 341 573,18
090307 Тимчасова державна допомога дітям 1 340,87 1 340,87

090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 605 439,70 605 439,70

090405
Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг -100 000,00 -100 000,00 

091300
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 373 258,30 373 258,30

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

в тому числі 
бюджет 
розвитку

оплата 
праці   

нарахування 
на заробітну 

плату       

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

розвитку

Додаток 5
до рішення XV сесія міськради VI скликання

від  07.12.2012 р. № 671

Розподіл коштів  в 2012 році за рахунок  субвенції з державного бюджету
за головними розпорядниками 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Всього

з них:

Всього Споживання



Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

в тому числі 
бюджет 
розвитку

оплата 
праці   

нарахування 
на заробітну 

плату       

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

розвитку

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом
Код 

тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Всього

з них:

Всього Споживання

40 Департамент міського господарства 2 876 600,00 8 512 100,00 8 512 100,00 11 388 700,00

100602

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з централізованого 
водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка 
виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості 
теплової енергії та послуг з централізованого 
водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування (8 153 
700,00грн.- виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства м.Ужгород, 3 235 
000,00грн. комунальне підприємство "Уж-тепло") 2 876 600,00 8 512 100,00 8 512 100,00 11 388 700,00
Разом видатків 13 207 100,00 8 512 100,00 8 512 100,00 21 719 200,00

Міський голова В. Погорелов



(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 31 500,00 -31 500,00 -31 500,00 -31 500,00 0,00

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється 
чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям 
війни, особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських 
переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали 
інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на 
житлово-комунальні послуги 61 000,00 61 000,00

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

в тому числі 
бюджет 
розвитку

оплата 
праці   

нарахуванн
я на 

заробітну 
плату      

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

розвитку

Додаток 6
до рішення XV сесії міськради VI скликання

від  07.12.2012 р. № 671

Перерозподіл коштів  в 2012 році за рахунок  субвенцій з державного бюджету
за головними розпорядниками 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Всього

з них:

Всього Споживання



Код 
типової 
відомчої 

класифікац
ії видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

в тому числі 
бюджет 
розвитку

оплата 
праці   

нарахуванн
я на 

заробітну 
плату      

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

розвитку

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Всього

з них:

Всього Споживання

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 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 -2271,27 -2271,27 

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
особам, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, 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 -960,00 -31 500,00 -31 500,00 -31 500,00 -32 460,00 



Код 
типової 
відомчої 

класифікац
ії видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

в тому числі 
бюджет 
розвитку

оплата 
праці   

нарахуванн
я на 

заробітну 
плату      

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

розвитку

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Всього

з них:

Всього Споживання

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та 
опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, 
смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою -6 200,00 -6 200,00 

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку -38 000,00 -38 000,00 

090215
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні  
послуги 50 000 50 000

090216
Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого 
палива та скрапленого газу -250,00 -250,00 

090304 Допомога при народженні дитини -63 334,00 -63 334,00 

090305
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування 2 204,00 2 204,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 10 248,00 10 248,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 5 890,00 5 890,00

090401
Державна соціальна допомога малозабезпеченим 
сім'ям 44 992,00 44 992,00

090405
Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг -111 000,00 -111 000,00 

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу 2 521,27 2 521,27

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян 116 660,00 116 660,00

170302
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на залізничному транспорті -40 000,00 -40 000,00 



Код 
типової 
відомчої 

класифікац
ії видатків

Назва головного розпорядника коштів

з них:

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

в тому числі 
бюджет 
розвитку

оплата 
праці   

нарахуванн
я на 

заробітну 
плату      

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергонос
ії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

з них:

розвитку

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду

Разом

Код 
тимчасової 
класифікац
ії видатків 

та 
кредитуван

ня 
місцевих 
бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів

Всього

з них:

Всього Споживання

Разом видатків 31 500,00 -31 500,00 -31 500,00 -31 500,00 0,00

Міський голова В. Погорелов



до рішення XV 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
40 Департамент міського господарства 177 790 177 790

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади (інші видатки на 
виконання постанови про стягнення) 177 790 177 790

Разом видатків: 177 790 177 790

 В. ПогореловМіський голова

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

Споживання

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Всього

Додаток 7

розвитку

        Видатки спеціального фонду

від  07.12.2012 р. № 671

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

з них:



до рішення XV 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 70 000 70 000 70 000

150110
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 70 000 70 000 70 000

40 Департамент міського господарства 490 000 660 000 -170 000 490 000

150101 Капітальні вкладення -270 000 -270 000 -270 000 

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів 
місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів 
підприємницької діяльності     760 000 660 000 100 000 760 000

47 Відділ капітального будівництва -560 000 0 0 0 -560 000 -560 000 

150101 Капітальні вкладення -490 000 -490 000 -490 000

150110
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та 
реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів -70 000 -70 000 -70 000 

Разом видатків: 0 660 000 -660 000 0

 В. Погорелов

Споживання

з них:

розвитку

Міський голова

Додаток 8

від  07.12.2012р.   № 671

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



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 70 000

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Капітальний ремонт з облаштування основи спортивного  майданчика з 
синтетичним покриттям Ужгородської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 70 000

40 Департамент міського господарства 490 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт (мощення в історичній частині міста) -290 000 

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт асфальтного покриття майданчику для розвороту 
маршрутних транспортних засобів по вул.Перемоги 50 000

150101 Капітальні вкладення Капітальний ремонт доріг, в т.ч. 99 000

150101 Капітальні вкладення вул.Легоцького 99 000

150101 Капітальні вкладення
багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у місті 
Ужгород на 2012-2014 роки -109 526 

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. 9 526

150101 Капітальні вкладення вул.Г.Артемовського,14 (1) 9 526

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем водопостачання 
та водовідведення,в т.ч. 0

150101 Капітальні вкладення вул. Канальна,29,31 (дренаж) -37 973 

150101 Капітальні вкладення вул. Канальна,31 37 973

150101 Капітальні вкладення
Капітальний ремонт дворової системи  водовідведення житлового 
будинку по вул.Лавріщева,2а -29 000 

Додаток 9

до рішення XV сесії міської ради VI скликання 

від  07.12.2012р.        № 671

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

180409

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

Внески в статутний фонд КП "Агормікс" (поточні видатки на приріст 
обігових коштів) 300 000

180409

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

Внески в статутний фонд КП "КАТП-072801" (поточні видатки на приріст 
обігових коштів) 290 000

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим 
та органів місцевого самоврядування у статутні 
фонди суб'єктів підприємницької діяльності     Внески в статутний фонд КП "ЖРЕР №4" (капітальні видатки) 100 000

180410

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

Внески в статутний фонд КП "Парк культури та відпочинку "Боздоський" 
(поточні видатки на приріст обігових коштів) 70 000

47 Відділ капітального будівництва -560 000 

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція зовнішніх мереж фекально-господарської і дощової 
каналізації в м-ні Червениця -100 000 

150101 Капітальні вкладення Реконструкція резервуарів питної води в р-ні Студмістечка -100 000 

150101 Капітальні вкладення Реконструкція підземного водозабору "Минай" -90 000 

150101 Капітальні вкладення
Реконструкція приміщень під розміщення міського архіву пл.                       
Поштова, 3 -200 000 

150110

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та реконструкція загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Реконструкція фасаду  навчально-виховного комплексу Ужгородський 
економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст. -70 000 

Разом видатків: 0

Міський голова                                                                       В.Погорелов

2



(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 226 100 99 500 126 600 100 000 100 000 100 000 326 100
080203 Пологові будинки 99 500 99 500 99 500
081002 Інші заходи по охороні здоров'я 126 600 126 600 126 600

Міська комплексна програма "Розвиток нефрологічної 
та гемодіалізної служби в місті на 2011-2013 роки" 126 600 126 600 126 600

150119

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, 
будівництво та  реконструкція спеціалізованих 
лікарень та інших спеціалізованих  закладів 100 000 100 000 100 000 100 000

40 Департамент міського господарства 437 000 437 000 437 000

240603

Ліквідація іншого забруднення навколишнього 
природного середовища (по Програмі охорони 
навколишнього природного середовища м.Ужгород ) 437 000 437000 437 000
Разом видатків 226 100 99 500 126 600 537 000 537 000 100 000 763 100

Міський голова     В.Погорелов

Видатки спеціального фонду

Споживання

з них:

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів

в тому числі 
бюджет 
розвитку

медикаменти та 
перев'язувальні 

матеріали

інші поточні 
трансферти 
населенню

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

Всього

з них:

Всього

за головними розпорядниками 

Видатки загального фонду

Додаток 10
до рішення ХV сесії міськради VІ  скликання

від  07.12.2012 р. № 671

Розподіл коштів   за рахунок  іншої субвенції

Разом

розвитку

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку

Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів



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 100 000

150119

Проведення невідкладних відновлювальних 
робіт, будівництво та реконструкція 
спеціалізованих лікарень та інших 
спеціалізованих закладів

Капітальний ремонт частини приміщення І поверху 
Ужгородської стації швидкої медичної допомоги під 
розміщення центру диспетчерської у м.Ужгород 
вул.Собранецька,154 100 000

Разом видатків 100 000

 В. Погорелов

 Всього 
видатків 

на 
завершенн

я 
будівницт

ва 
об’єктів 

на 
майбутні 
роки 

Разом
видатків на 
поточний рік 

Міський голова

Додаток 11
до рішення XV сесії міської ради VI скликання 

від  07.12.2012 р. № 671

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

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

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

будівництв
а 

Відсоток 
завершеност

і  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 
роки 



(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 -136,00 -136,00 

091303

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, 
техобслуговування автотранспорту та транспортне 
обслуговування -136,00 -136,00 
Разом видатків -136,00 -136,00 

Міський голова В. Погорелов

Видатки спеціального фонду

Споживання

з них:

комунальні 
послуги та 
енергоносії

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

Всього

з них:

Всього

Розподіл коштів  в 2012 році за рахунок  субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, 
що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 

Видатки загального фонду

Додаток 12

від  07.12.2012 р. № 671
до рішення XV сесія міськради VI скликання

за головними розпорядниками 

Разом

розвитку

капітальні 
видатки за 
рахунок 
коштів,що 

передаються із 
загального 
фонду до 
бюджету 
розвитку



( грн.)

Разом
У т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 31 500 -31 500 -31 500 0 

208000
Фінансування за рахунок змін залишків 
коштів бюджетів 31 500 -31 500 -31 500 0 

208400
Кошти,що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 31 500 -31 500 -31 500 0 

Всього за типом кредитора 31 500 -31 500 -31 500 0 

600000 Фінансування за активними операціями 31 500 -31 500 -31 500 0 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 31 500 -31 500 -31 500 0 

602400
Кошти, що передаються із загального фонду до 
бюджету розвитку (спеціального фонду) 31 500 -31 500 -31 500 0 

Всього за типом боргового зобов'язання 31 500 -31 500 -31 500 0 

Міський голова В.Погорелов

Додаток 13
до рішення XV сесії міської ради VI скликання 

від   07.12.2012р.    № 671

Спеціальний фонд

Джерела фінансування бюджету м.Ужгорода на 2012 рік 

Код Назва Загальний фонд Разом
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