
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
22.12.2017                  Ужгород                                 № 565 

 

 

Про  розподіл субвенцій 

з державного бюджету 

 

 

 Відповідно до статті 23,102 Бюджетного кодексу України, статей 42, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 16 рішення 

IХ сесії міської ради VIІ скликання 22.12.2016 № 544 "Про бюджет міста на 

2017 рік", враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 

грудня 2017 № 861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації  20.12.2017 № 696 "Про 

перерозподіл обсягів субвенцій":  

 1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2017 рік згідно 

з додатком 1.  

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

по субвенціях з державного  бюджету за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 2. 

3. Внести зміни до  переліку об'єктів по бюджету розвитку,  видатки по 

яких у 2017 році будуть проводитись за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам за здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, згідно з додатком 3. 

4. Внести зміни до  коштів співфінансування бюджету м. Ужгород на 

2017 рік по об'єктах (заходах), які  фінансуються за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій,  згідно з додатком 4. 

5. Внести зміни до фінансування бюджету м. Ужгород на 2017 рік згідно з 

додатком 5. 



6. Внести зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, по яких 

вносяться зміни у фінансування в 2017 році за рахунок коштів бюджету м. 

Ужгород та субвенцій з державного та обласного бюджетів, згідно з                     

додатком 6. 

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

внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2017 рік. 

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 


