
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 28.12.2018               Ужгород                                 № 614 

   

 

Про зміни до обсягу субвенції 

з державного бюджету 

 

 

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

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 15 рішення 

ХVIІI сесії міської ради VIІ скликання 21.12.2017 № 942 "Про бюджет міста на 

2018 рік", розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 27.12.2018  № 880 "Про внесення змін до обласного бюджету 

на 2018 рік": 

1. Внести зміни до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік згідно 

з додатком 1. 

2. Внести зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік 

по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за головними 

розпорядниками коштів міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців 

за бюджетними програмами згідно з додатком 2. 

3. Департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради                          

(Гах Л.М.) внести відповідні зміни до розпису бюджету міста на 2018 рік та 

подати їх на розгляд сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на міського голову. 

 

 

 

В.о. міського голови, 

секретар ради         А. ГАБОР 

        

   

 



грн.

Разом

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  -81 700 -81 700

41000000 Від органів державного управління  -81 700 -81 700

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -81 700 -81 700

41050700

Субвенція з місцевого бюджету 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", оплату 

послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету -81 700 -81 700

Разом доходів -81 700 -81 700

Додаток 1

до розпорядження міського голови

28.12.2018 № 614

Зміни  до обсягу доходів бюджету м. Ужгород на 2018 рік

Керуючий справами виконкому

Л. ГАХ

О. МАКАРА

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Спеціальний фонд

Разом КОД Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією Загальний фонд



Додаток 2

до розпорядження міського голови

грн.

з них

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

0800000 08

Департамент праці та соціального захисту населення (головний 

розпорядник) -81 700 -81 700 -81 700

0810000

Департамент праці та соціального захисту населення 

(відповідальний виконавець) -81 700 -81 700 -81 700

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім'ях, 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" та оплату послуг із здійснення патронату над 

дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя -81 700 -81 700 -81 700

Всього -81 700 -81 700 -81 700

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики Л. ГАХ

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

споживанн

я

з них

комунальні послуги та 

енергоносії

28.12.2018 № 614

 Зміни до розподілу видатків бюджету м. Ужгород на 2018 рік по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  за головними розпорядниками коштів 

міського бюджету у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

ТВКВКМ

Б/ 

ТПКВК

МБ 

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою класифікацією /ТПКВКМБ /

Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата 

праці

Разомвидатки 

розвитку

Керуючий справами виконкому

з них

видатки 

розвитку
ВсьогоВсього

видатки 

споживання

О. МАКАРА

бюджет 

розвитку
оплата праці

1


	ро-614
	дод 1 до ро 614
	дод 2 до ро 614

