
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 28.11.2018 Ужгород   № 556

   

   

Про розподіл субвенцій  

 

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

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 15 рішення 

ХVIІI сесії міської ради VIІ скликання 21.12.2017 № 942 "Про бюджет міста на 

2018 рік", розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації "Про розподіл медичної субвенції з державного бюджету" 

23.11.2018 №767 :  

 1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород  на 2018 рік згідно 

з додатком 1. 

 2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік  

по субвенціях з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 2. 

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

внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2018 рік та подати їх на 

розгляд сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 
 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 



грн.

Разом

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  213 600 213 600 

41000000 Від органів державного управління  213 600 213 600 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 213 600 213 600 

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 213 600 213 600 

Разом доходів 213 600 213 600 

КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд

Додаток 1

до розпорядження міського голови

28.11.2018    № 556

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік

Керуючий справами виконкому

Л. ГАХ

О. МАКАРА

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Спеціальний фонд

Разом 



до розпорядження міського голови

28.11.2018  № 556 №

(грн.)

з них

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

0700000 07

Відділ охорони здоров'я (головний 

розпорядник) 213 600 213 600 213 600

0710000

Відділ охорони здоров'я (відповідальний 

виконавець) 213 600 213 600 213 600

0712010 2010 0731

Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 213 600 213 600 213 600

в тому числі за рахунок медичної субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам

Всього 213 600 213 600 213 600

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л. ГАХ

Керуючий справами виконкому О. МАКАРА

Додаток 2

видатки 

розвитку
оплата 

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 

праці

комунальн

і послуги 

та 

енергоносі

ї

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживан

ня

з них

Зміни до   розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік по субвенціях з державного бюджету   за    головними     розпорядниками        коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними  

програмами

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВ

КМБ/ 

ТПКВ

КМБ 

Код 

ФКВ

КБ

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією 

/ТПКВКМБ /

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього

1
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