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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 №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: 

у рядку по коду 41030000 «Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам» у колонках 3, 6  суму «232 899 700» читати «231 899 700»; 

у рядку по коду 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам» у колонках 3, 6  суму «89 779 800» читати «88 779 

800»; 

у рядку по коду 41050000 «Субвенції  з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам» у колонках 3, 6  суму «274 941 900» читати «275 941 

900»; 

у рядку по коду 41051500 «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 

медичної субвенції» у колонках 3, 6  суму «2 676 200» читати «3 676 200». 

 

 



у додаток 3: 

        головний  розпорядник - відділ охорони здоров’я: 

        КПКВТКМБ  0712010, код ТПКВКМБ 2010 «Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога», код ФКВКБ 0731: 

        у рядку «в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» у колонках  5, 6, 16 суму «43 980 300»  

читати «43 280 300»; 

        доповнити  колонку 4 текстом: «за рахунок коштів медичної субвенції , 

переданої з Чопського міського бюджету» із сумою «700 000»  у колонках 

5, 6, 16; 

        КПКВТКМБ  0712030, код ТПКВКМБ 2030 «Лікарсько-акушерська 

допомога вагітним, породіллям та новонародженим» , код ФКВКБ 0733: 

        у рядку «в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» у колонках  5, 6, 16 суму «19 025 700»  

читати  «18 725 700»; 

        доповнити  колонку 4 текстом: «за рахунок коштів медичної субвенції, 

переданої з Чопського міського бюджету» , із сумою «300 000»  у колонках 

5, 6, 16. 

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради 

(Гах Л.М.) затвердити розпис доходів та видатків бюджету міста на 2018 рік 

з урахуванням вищезазначених змін. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

В. о. міського голови,        

заступник міського голови      І. Фартушок 


