
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 

 
_________________                      м. Ужгород 

 

 

 Про зміни до бюджету 

міста на 2018 рік  

 

 

 Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статей 23, 89 Бюджетного кодексу України,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 

рік по субвенціях з державного бюджету за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатком 1. 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Готра В. В.). 

 

 

 

Міський голова         Б. АНДРІЇВ 

                                        



Додаток 1

до рішення               сесії міськради VII скликання

            "Про зміни до бюджету міста на 2018 рік"

№

(грн.)

з них

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

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення 

(головний розпорядник)

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець)

0813040 3040

Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім’ям, тимчасової допомоги дітям -1 410 000,00 -1 410 000,00 -1 410 000,00

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 142 000,00 142 000,00 142 000,00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -7 552 000,00 -7 552 000,00 -7 552 000,00

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00

0813080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги 

по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ 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 1 410 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00

0813082 3082 1010

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 

державної соціальної допомоги на догляд 1 400 000,00 1 400 000 1 400 000,00

0813085 3085 1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за 

особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка 

досягла 80-річного віку 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Всього 

Секретар ради А. ГАБОР

Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік по субвенціях з державного бюджету за головними розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними  програмами

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВКМБ/ 

ТПКВКМБ 

Код 

ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвиткуоплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

бюджет 

розвитку
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