
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

20.12.2017     Ужгород     № 555 
 

 

 

Про перерозподіл субвенції  

з державного бюджету 

 

 

 Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16 рішення 

IХ сесії Ужгородської міської ради VIІ скликання 22.12.2016 № 544 "Про 

бюджет міста на 2017 рік":  

 1. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік по 

субвенції з державного бюджету за головним розпорядником коштів міського 

бюджету у розрізі відповідального виконавця за бюджетними програмами 

згідно з додатком. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради (Гах Л.М.) 

внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2017 рік. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 



Додаток

до розпорядження міського голови

20.12.2017  № 555

(грн.)

з них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=6+11

1510000

Управління праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) 0 0 0

1513040 3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим  сім’ям, 

інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги 

дітям 0 0 0

090302 1513041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 13 050 13 050 13 050

090305 1513044 3044 1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування -13 050 -13 050 -13 050

Всього 0,00

Керуючий справами виконкому                                                                                                      О. Макара

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку
оплата 

праці

Всього

видатки 

споживанн

я

Спеціальний фонд

видатки 

споживання

Загальний фонд
Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2017 рік по субвенції з державного бюджету за головним розпорядником 

коштів міського бюджету у розрізі відповідального виконавця за бюджетними  програмами

видатки 

розвиткуоплата праці
комунальні 

послуги та 

енергоносії
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місцевих 

бюджетів
1

Всього

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики                                                             Л.Гах
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Код 
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