
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

31.10.2016                     Ужгород                              № 415 
 

 

Про зміни до розподілу  

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", на виконання розпорядження голови Закарпатської обласної 

державної адміністрації 28.10.2016 № 518 "Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2016 рік": 

 1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2016 рік згідно 

з додатком 1. 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік по 

субвенції з державного бюджету за головними розпорядниками коштів міського 

бюджету згідно з додатком 2. 

3. 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. 

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 -200 000 -200 000 

41000000  Від органів державного управління -200 000 -200 000 

41030000 Субвенції -200 000 -200 000 

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" -200 000 -200 000 

Разом доходів -200 000 -200 000 

Найменування доходів згідно з бюджетною 

класифікацією

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом 

Додаток 1

Начальник фінансового управління                                                                              Л.Гах

Керуючий справами виконкому                                                                                      О. Макара

до розпорядження міського голови

31.10.2016  № 415

Зміни  до обсягу доходів бюджету м.Ужгород на 2016 рік

КОД



(грн.)

з них:

з них:

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

15

Управління праці та соціального захисту 

населення -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00

070303 0910

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, 

прийомні сім'ї) -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00

Разом видатків -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00

Додаток 2

до розпорядження міського голови
31.10.2016  № 415

Разом

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня  

бюджетів

Найменування коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Всього
видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживанн

я

Код типової 

відомчої 

класифікації 

видатків

Назва головного розпорядника коштів

Начальник фінансового управління                                                                                                                                  Л.Гах

               Керуючий справами виконкому                                                                                                                                     О. Макара

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2016 рік по субвенції  з державного бюджету

за головними розпорядниками коштів міського бюджету

        Видатки загального фонду         Видатки спеціального фонду

капітальні 

видатки за 

рахунок коштів, 

що передаються 

із загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

(спеціального 

фонду)

з них:

видатки 

розвитку  бюджет 

розвиткуоплата праці

нарахуванн

я на оплату 

праці

оплата 

праці

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергонос

ії

1
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