
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
04.01.2018                  Ужгород                                 № 5 

 
 

Про  зміни до бюджету 

міста на 2018 рік 

 

 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 15 рішення 

XVIII сесії Ужгородської міської ради міської ради VII скликання 21 грудня 

2017 року  № 942 «Про бюджет міста на 2018 рік», наказу Міністерства 

фінансів України від 29.12.2017 № 1181 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793», наказу Міністерства 

фінансів України від 29.12.2017 №1175 «Про внесення Змін до бюджетної 

класифікації», 

 

1. Внести зміни у додатки до  рішення XVIIІ сесії міської ради                 

VII скликання      21 грудня 2017  року  №  942 «Про бюджет міста на 2018 рік», 

а саме: 

у додаток 1: 

- код доходу бюджету «41054000» замінити на «41053900»; 

- найменування коду доходів «21010000» викласти у такій редакції: 

«Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 

унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 

бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність»; 

- найменування коду доходів «41030000» викласти у такій редакції: 

«Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»; 

- найменування коду доходів «41050300» викласти у такій редакції: 

«Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 



тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»; 

у додаток 3: 

головний розпорядник - департамент міського господарства:  

 КПКВТКМБ 1217440 «Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури» без зміни обсягів,  доповнити КПКВТКМБ 1217442 

«Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» із 

такими  цифрами у колонках: 5,6  - «3 541 900»;  у 10,14,15 -  «25 231 500»; у 16 

- «28 773 400»; 

головний розпорядник - управління освіти: 

вилучити рядок  КПКВТКМБ  0611170, код ТПКВКМБ  1170, код ФКВКБ 

0990 «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського 

піклування, яким виповнюється 18 років»  із сумою 51 700 грн.; 

у рядку КПКВТКМБ  0611160, код ТПКВКМБ  1160  «Інші програми, 

заклади та заходи у сфері освіти» у колонках 5,6,16  суму «10 629 300» читати 

«10 681 000»;  

у рядку  КПКВТКМБ  0611162,  код ТПКВКМБ  1162, код ФКВКБ 0990 

«Інші програми та заходи у сфері освіти» у колонках 5,6,16 суму «1 050 000» 

читати «1 101 700»; 

у додатки 4, 5: 

головний розпорядник - департамент міського господарства: 

КПКВТКМБ 1217440 «Утримання та розвиток транспортної 

інфраструктури» замінити на КПКВТКМБ 1217442 «Утримання та розвиток 

інших об’єктів транспортної інфраструктури». 

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

затвердити розпис доходів та видатків бюджету міста на 2018 рік із  

урахуванням вищезазначених змін. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова               Б. Андріїв 


