
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
27.09.2016     Ужгород      № 358 
 
 
 
 
 
Про перерозподіл видатків  
по субвенції з державного бюджету 
 
 
 Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 13 рішення 
I сесії міської ради VIІ скликання 05.01.2016 № 73 "Про бюджет міста на 
2016 рік":  
 

1. Здійснити перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік по 
субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів міського 
бюджету згідно з додатком. 

2. Фінансовому управлінню міської ради (Гах Л.М.) внести відповідні 
зміни до розпису бюджету міста на 2016 рік та подати їх на розгляд сесії міської 
ради. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

В. о. міського голови, 
перший заступник міського голови      І. Цап 
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Управління праці та соціального захисту 
населення 0,00 0,00 0,00

090201 1030

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 550 000,00 550 000,00 550 000,00

090405 1060

Субсидії  населенню для відшкодування  
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг  -550 000,00 -550 000,00 -550 000,00

Разом видатків 0,00 0,00 0,00

Додаток 
до розпорядження міського голови
27.09.2016   № 358
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Назва головного розпорядника коштів

Начальник фінансового управління                                                                                                                       Л.Гах

               Керуючий справами виконкому                                                                                                                                     О. Макара

Перерозподіл видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік по субвенції  з державного бюджету

за головними розпорядниками коштів міського бюджету
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